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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

НОВОТО ЕВР  ОПСКО БЕБЕ НОВОТО ЕВР 
ИМ "ПЛАЗИ   ЈАЗИК" НАИМ "ПЛАЗИ  
ЗЕМЈИТЕ ВО   Р Е Г И О Н ОТЗЕМЈИТЕ ВО 

По близу девет години каков-таков 
политички живот, функционален 
или нефункционален, Пактот за 

стабилност за Југоисточна Европа ре-
чиси згасна. Тој е трансформиран во 
Регионален совет за соработка (РСС). 
Раѓањето на новата институционална 
форма на земјите од ЈИЕ се случи на 27 
февруари во Софија, за време на сос-
танокот на министрите за надворешни 
работи на Процесот за соработка во 
Југоисточна Европа (СЕЕЦП). Тоа значи 
дека ЕУ закопа една чудна политичка 
институција, која досега не даде отчет 
за проектите кои биле сработени под 
нејзина капа, ако и воопшто некој ви-
дел некакво фајде од функционирањето 
на оваа незабележлива меѓународна 
ин ституција. Пред девет години мно гу-
мина тврдеа дека Пактот ќе донесе по-
брз економски развој на регионот, а 
политичката дестабилизација ќе биде 
стопирана, меѓутоа тој се претвори во 
пијана верзија на собир на сватови.

Со цел да се зајакнат напорите во 
земјите од Југоисточна Европа (ЈИЕ) и 
да се промовираат принципите на ми-
рот, демократијата и економскиот про-
сперитет, на иницијатива на ЕУ кумо-
вите го формираа Пактот за стабилност 
во јуни 1999 година. Од тогаш до денес 
се формираа нови држави на Балканот, 
а ЕУ сè уште е далеку за македонските 
државјани. Поради овие причини по-
литичките оценки за успешноста на 
Пактот кај елоквентната македонска јав-
ност беа примени со иронија и смеа.    

Пред девет години 
многумина тврдеа дека 
Пактот ќе донесе побрз 
економски развој на 
регионот, а политичката 
дестабилизација ќе биде 
стопирана, меѓутоа тој се 
претвори во пијана верзија 
на собир на сватови.

Новите "администра тив-
ци" сметаат дека Југоисточна 
Европа е подготвена за нов 
"посредник" меѓу нејзините 
земји и меѓународната 
заедница. 

Новата иницијатива, 
Регионалниот совет за 
соработка (РСС), ќе ги 
преземе должностите од 
Пактот и притоа автономно 
ќе донесува одлуки.

АРЕНА НА КИЧ И 
ФАЛБИ

Според софиските заклучоци, но во-
то европско "бебе" РСС има цел да го 
поттикне натамошниот напредок во 
раз лични области на соработка, а ис-
товремено да продолжи да обезбедува 
платформа за европската и евроат лант-
ската интеграција на земјите од ЈИЕ.

Во заедничката декларација се спом-
нуваат сите земји на ЈИЕ, но и многу дру-
ги европски и светски земји, како што 
се, Канада, САД, но и клучните меѓу на-
родни организации - ОН, ЕУ, УНДП и 
Светска банка.

За генерален секретар на РСС е на-
значен Хидајет Бишчевиќ од Хрватска, а 
седиштето ќе биде во Сараево, потег 
кој ги разбуди властите во БиХ. Поради 
ова, тие очекуваат многу поголеми ди-
пломатски активности.

Канцеларија за врски ќе биде отво-
рена и во Брисел. 

"Иднината на регионалната сора бот-
ка во Југоисточна Европа почнува тука", 

истакна промоторот на закопаната ин-
сти туција, кој всушност беше специ-
јален координатор на Пактот за стабил-
ност, Ерхард Бусек.

На отворањето на состанокот тој 
оцени: 

"Флексибилноста, прилагодливоста, 
истрајноста и упорноста беа постојани 
карактеристики на пристапот и на ус-
пехот на Пактот за стабилност. Затоа, ве 
охрабрувам да бидете истрајни и упор-
ни во вашите напори на патот на сора-
ботката и интеграцијата". 

Форумот, кој се одржа неколку дена 
по прогласувањето на независноста на 
Косово, беше прва арена, каде се соо чи-
ја претставници на Белград и на Приш-
тина. На состанокот, српскиот ми нистер 
за надворешни работи, Вук Је ремиќ, го 
повтори ставот на Белград, кој се про-
тиви на отцепувањето на Ко сово. Сепак, 
тој не им правеше про бле ми на орга ни-
заторите на состанокот, нагласувајќи де-
ка Белград нема намера да ја опструира 
важната работа на РСС. Но, истовремено 
Јеремиќ истакна дека Србија бара "ми-
ни мален предуслов", односно за да се 

ПРВИОТ ЦАР НА ПАКТОТ ПРВИОТ ЦАР НА ПАКТОТ 
БОДО ХОМБАХБОДО ХОМБАХ
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продолжи да се оди напред потребно е 
"одржување на про цедуралното статус 
кво". 

Затоа, како и на претходните сос та-
ноци на Пактот за стабилност, Косово 
беше претставено од претставници на 
УНМИК. Неговата делегација вклучу ва-
ше тројца членови на администрацијата 
на ОН, како и претседателот на Ко сов-
ската стопанска комора, Бесим Беќај, 
исто така, задолжен за регионалната 
соработка. 

"Ние ја третираме Србија како со сед-
на земја", изјави Беќај на маргините од 
состанокот. 

"За многу брзо време нашиот прет-
седател и премиер ќе испратат писмо 
до Владата на Србија за признавање и 
од нивна страна".

Според Беќај, колку побрзо Белград 
"ќе стане реален во својот пристап" за 
прашањето на статусот на Косово, тол-
ку подобро тоа ќе биде за Србија, но и 
за регионот. 

Во своето обраќање на состанокот 
словенечкиот министер за надворешни 
работи, Дмитриј Рупел, чија земја прет-
седава со ЕУ, ги повика земјите на ЈИЕ 
да "гледаат кон иднината", наместо да 
се навраќаат на настаните од минатото. 

Бугарскиот министер за надворешни 
работи, Ивајло Калфин, чија земја мо-
мент но е претседавач на СЕЕЦП, го по-
втори повикот на Рупел за заемна под-
дршка.

Инаку, Пактот за стабилност за Југо-
источна Европа произлезе од идејата 
за изработка на стратегија за спре чу-
вање конфликти, која беше ини ци рана 
од страна на меѓународната за ед ница 
кон крајот на  деведесеттите го дини на 
минатиот век. Во иницијатива за фор-
мирањето на Пактот, која беше прет-
ставена во Сараево, летото 1999 година, 
постоеја концепти за спречу вање на 
конфликти во регионот, кои не се раз-
ликуваа од сличните иницијативи. Но, 
според оценувачите на работата на 
Пактот за стабилност, тој понудил нова 
димензија, економски развој и регио-
нална соработка.

Имено, земјите од Југоисточна Ев ро-
па предлагаа свои проекти за кои сме-
таа дека се витални за самата земја, ис-
то така, и за регионот. Тие поднесуваа 
документација за проектите, како и вре-
мен буџет до администрацијата на Пак-
тот за стабилност. Потоа, наводно адми-
нистрацијата се отепала да пронајде 
донатори (земји), фондови или меѓу на-
родни организации, кои биле подгот-
вени да финансираат одреден проект. 

По осум години регионална сора-
ботка, новите "административци" сме-
таат дека Југоисточна Европа е подгот-
вена за нов "посредник" меѓу нејзините 
земји и меѓународната заедница. 

Новата иницијатива, Регионалниот 
со вет за соработка (РСС), ќе ги преземе 
должностите од Пактот и притоа авто-
номно ќе донесува одлуки. Според за-
цр таниот концепт на РСС, Советот ќе 
соработува со европските институции 
и ќе биде рамноправен партнер. 

Ерхард Бусек е роден на 25.3.1941 г. во Виена. Автор е на 
многу публикации. Тој поседува почесна титула на Доктор 
онорис кауза, која му е доделена од повеќе универзитети, 
вклучувајќи го и Полскиот универзитет од Краков и Словачкиот 
универзитет од Братислава.

И ВТОРИОТ ЦАР ЗАМИНУВА И ВТОРИОТ ЦАР ЗАМИНУВА 
ВО БИЗНИС РАЈОТ НА ВО БИЗНИС РАЈОТ НА 
ЕВРОПА, ЕРХАРД БУСЕКЕВРОПА, ЕРХАРД БУСЕК
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ШТО ДОНЕСЕ? 
Со текот на годините, Пактот за ста-

билност на земјите во ЈИЕ се соочуваше 
со многубројни оправдани критики. Не -
кои земји- учеснички сметаа дека Пак-
тот бил позаинтересиран за приори-
тетите изнесени од неговата канце ла-
рија во Брисел отколку за исполнување 
на потребите на регионот. Според се-
гашните заклучоци, РСС треба поод луч-
но да ги претставува интересите на ре-
гионот. 

Инаку, идејата беше Пактот да ги пот-
тикне земјите од регионот да потпишат 
билатерални договори за слободна тр-
говија, со цел да се олесни економската 
соработка. На почетокот, создавањето 
на југоисточната слободна трговска зо-
на наиде на отпор кај земјите, бидејќи 
се плашеа од воскреснувањето на стара 
Југославија (СФРЈ). Политичките про-
тивници на оваа иницијатива од Хр ват-
ска тврдеа дека со ваквите договори ЕУ 
се обидува да ги обнови економските 
врс ки, кои некогаш постоеја во пора-
нешна Југославија, на тој начин осигу-
рувајќи се себеси дека по економската 
интеграција ќе следи политичко соеди-
нување. Но, ваквите аргументи админи-
страцијата на Пактот ги отфрлуваше, 
иако во сè тоа имаше некоја смисла.

Меѓутоа, Пактот за стабилност го пр-
и фатија земјите, а патем и 27 членки пот-

пишаа билатерални договори за сло-
бодна трговија. Со тоа се создаде  регио-
нален пазар од 55 милиони потрошу-
вачи. Истовремено владите на земјите 
од Југоисточна Европа се согласија да 
создадат регионален енергетски пазар, 
кој со текот на времето целосно ќе биде 
интегриран со внатрешниот енергетски 
пазар на ЕУ. Многу политички аналити-
чари сметаат дека најголемо постигну-
вање на Пактот е прибирање донатор-
ски средства за подобрување на инфра-
структурата, здравствената и социјал-
ната грижа, транспортот и образова ние-
то. Имено, со помош на Пактот Репуб-
лика Македонија доби средства за фи-
нан сирање на проекти за изградба на 
патишта, зголемување на заштитата на 
животната средина, поставување на ло-
калната власт и модернизација на мре-
жата за снабдување со вода. Сепак, два-
та најголеми проекта, завршувањето на 
Коридорот 10, дел од автопатот меѓу 
Демир Капија и Гевгелија и Коридорот 8 
сè уште не се финализирани. 

Со текот на времето, Пактот за ста-
бил ност ја изгуби политичката важност, 
иако никој не знае зошто. Инаку, се про-
ценува дека во изминатите осум години 
Пактот успеал да им обезбеди на зем-
јите од регионот (Албанија, БиХ, Буга-
рија, Хрватска, Молдавија, Црна Го ра, 
Романија, Србија и Македонија) око лу 
20 милијарди евра, сума кој струч ња-
ците сметаат дека не е видлива и за тоа 
не им е јасно зошто тој беше соз да ден, а 
сега добива друга содржина. На поче-
токот Пактот за стабилност беше за мис-
лен како одреден баланс меѓу ме ѓуна-
родната заедница и земјите од ре гио-
нот, но поради низата катастрофални 
пропусти, тој ја загуби својата ориги-
налност. Затоа со создавањето на РСС 
ќе мора да се прифати важноста на ре-
гионалната дименизија. Новата орга ни-
зација подразбира промена на моделот 
на регионална соработка, како и про-
мена на начинот на кој земјите од Ју-
гоисточна Европа ќе комуницираат ме-
ѓу себе. 

МАЛО И ГОЛЕМО
Поранешниот австриски вицепре-

миер, Ерхард Бусек, ја презеде функ-
цијата на специјален координатор на 

Пактот за стабилност за Југоисточна Ев-
ропа на 1 јануари 2002 година. Во не-
говата биографија може да се пронајде 
дека во 1963 година дипломирал право 
на Универзитетот во Виена. Наредната 
година ја почнал својата професионална 
кариера, како правен советник на асо-
цијацијата на парламентарци од Ав-
стрис ката народна партија. По 1968 го-
дина Бусек работел на разни позиции, 
вклучувајќи ја и онаа на генерален се к-
ретар на Австриската федерација за тр-
говија и стокова размена; генерален 
сек ретар на Австриската народна пар-
тија; заменик-градоначалник на Виена; 
министер за наука и истражување и ми-
нистер за образование.

Во 1991 година бил избран за прет се-
дател на Австриската народна партија. 
Во периодот од 1991 до 1995 година ја 
вр шел функцијата заменик-премиер на 
Австрија. Од април 2000 г. тој е и прет-
седател на Австрискиот колеџ. На 12 
ноември 2001 г. министрите за надво-
решни работи на ЕУ го назначиле Бусек 
за наследник на германскиот дипломат 
Бодо Хомбах, како специјален коорди-
натор на Пактот за стабилност. Во вре-
мето на неговото именување, Бусек ра-
ботел како уредник на месечниот вес-
ник "Виенер Журнал", претседател на 
Ин ститутот за Дунав и Централна Ев-
ропа, член на Комитетот на ЕУ за обра-
зование, и координатор на Југоисточ-
ната европска кооперативна иниција-
тива (ЈЕКИ).

Во март 2002 г. пред министрите за 
надворешна политика на ЕУ, Бусек ги 
пре зентирал својата политика и опера-
тивните приоритети на Пактот за ста-
билност, давајќи й акцент на потребата 
за зголемена регионална соработка на 
Пактот и поголема ефективност на про-
ектите за развој, воедно ветувајќи по-
веќе резултати и помалку зборување. 
Тој, исто така, предложил и промена во 
политиката, наместо големи проекти со 
сложена и долга имплементација, пре-
фе рирал мали и конкретни проекти, 
кои можат брзо да бидат импле мен ти-
рани и насочени кон зајакнување на ме-
ѓуграничната соработка. Некои од дру-
гите приоритети кои Бусек ги под вле-
кува вклучуваат решавање на енер гет-
ските и граничните проблеми и про-
мовирање на враќањето и интегра ци-
јата на бегалците. 

ШТО БИЛО ПОМИНАЛО. ШТО БИЛО ПОМИНАЛО. 
ВРЕМЕТО ВРВИ, ВРЕМЕТО ГИ ВРЕМЕТО ВРВИ, ВРЕМЕТО ГИ 
ЛЕКУВА РАНИТЕ. ЗАТОА БУСЕК ЛЕКУВА РАНИТЕ. ЗАТОА БУСЕК 
ПРОДАВАШЕ "ЛАЖНА НАДЕЖ"ПРОДАВАШЕ "ЛАЖНА НАДЕЖ"


