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Ние 15 и повеќе години 
наназад водиме една иста, 
непродуктивна и непро спе-
ритетна надворешна поли-
тика. Згора на тоа, кога се 
говори за надво решната по-
литика, се ис такнува како 
крајно по зитивна каракте-
ристика тоа што ние одр-
жуваме константа во пог-
лед на меѓународните од-
носи. Се  како, би било пози-
тив но доколку како после-
ди ца на таа константа, на-
шава земја оствареше не-
каков напредок. Но, кога ќе 
се компарира почет ната по-
зиција на држа вата со де-
нешнава, сло бодно можеме 
да заклу чиме дека се про-
менети само костумите и 
врато врските, а сè останато 
е исто.

ДАЛИ НЕКОМУ 
НЕКОГАШ ПОВТОРНО 
ЌЕ МУ ДОЗВОЛИМЕ ДА 
ЗАБОРАВИ НА МОИТЕ, 
ТВОИТЕ, НА НЕЧИИ 
НАШИ ИНТЕРЕСИ?

о една крајно сим пли-
фицирана дефи ници-
ја, меѓународните од-
носи можат да се де-
финираат како збир на 

внатрешни и на надворешни фак то-
ри. По правило, овие фактори се ва-
ријабилни и токму затоа се вели дека 
меѓународните односи се динамична 
категорија. Но, како и од секое пра-
вило, така и од ова има исклучок. Ло-
шото во сè тоа е што исклучокот е 
токму надворешната политика на на-
шата земја.

Веројатно ова е последица на по-
грешното перцепирање на самата над -
ворешна политика. Во сите "зрели" 
држави таа се користи за да ги ос-
твари интересите на земјата и да при-
донесе за севкупен нејзин напредок 
и прогрес, а кај нас таа е сведена на 
средство со кое "заслужните чле но-
ви" ќе го добијат "заслужениот" по ве-
ќегодишен одмор на државна сметка.

Но, ние немаме проблем само со 
кадровската политика. Всушност, за 
жал, малкуте професионални и по-
светени кадри, се единствената при-
чина за спорадичните успеси на ма-
кедонската дипломатија. Според мене, 
проблемот е токму во кормилото, во 
насоките во кои се движи нашата 
надворешна политика.

Валоризирањето на успешноста 
на надворешната политика е еднос-
тавна работа. Ги определувате целите 
и ги споредувате со реалната сос-
тојба, односно колку тие се оства ре-
ни. Доколку се земе предвид дека 
надворешната политика, како свои 
главни приоритети ги има зајак ну-
вањето на економската и на безбед-
носната позиција на земјата, нашата 
политика може да се окарактеризира 
како целосно промашување. По де-
ценија ипол, ние повторно сме еко-
номски нестабилни и неразвиени, а 
од безбедносен аспект сме и тоа како 
ранливи во секој поглед. 

Што се однесува до безбедносниот 

аспект, слободно може да се каже 
дека тоа е логична последица на еко-
номската неразвиеност. Но, кога ста-
нува збор за економската развиеност 
на нашата земја, недозволиво е еко-
номски да се стагнира во период во 
кој севкупната светска економија до-
живува експанзија. Токму во овој дел 
може да се посочи неуспешноста на 
нашата надворешна политика. Од 
при чина што како слепи за стап сме 
фатени за една единствена цел, која 
однапред е осудена на неуспех, не 
можеме да видиме дека постојат и 
други начини и можности да се ос-
тварат економските интереси на на-
шава земја. Повеќе од убеден сум дека 
економиите во пораст, како што се 
економиите на повеќето азиски др-
жави и секако руската, повеќе се за-
интересирани за инвестирање и за 
експанзија, отколку повеќето западни 
економии, кои заради преголемата 
експанзија се соочуваат со внатрешни 
проблеми кои ги принудуваат да го 
забават темпото на "извезување на 
економијата", па во одредени области 
дури се принудени да се движат рет-
роградно.

Промените кои се одвиваат на гло-
бално ниво неспорно ја наметнуваат 
потребата за преиспитување на пози-
циите и на целите. Тоа што големите 
играчи на светската сцена прават пре-
структуирање на своите интереси и 
цели, треба да претставува сигнал за 
нас да направиме пресметка и про-
ценка на нашите интереси, и да од-
лучиме како да се поставиме во це-
лиот тој процес на воспоставување 
нови односи во светот. Ова е период 
во кој, според мене, нашата држава 
ќе има можност по втор пат да избира 
каква позиција ќе заземе во меѓу на-
родните односи. Првиот пат се за-
стана во одбрана на интересите на 
олигархијата и тоа резултираше со 
денешната ситуација. Не смееме да 
дозволиме повторно некој да "забо-
рави" на нашите интереси.

"ПРИВАТНА" ПОЛИТИКА?


