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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της είναι η διατήρηση 

της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Προκειμένου να επιτύχει αυτό 

το στόχο και να παροτρύνει τις χώρες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις απαραίτητες για 

την πολιτική σταθεροποίηση και για την οικονομική ανάπτυξή τους, η ΕΕ ως κίνητρο 

προσφέρει την προοπτική ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ ιστορικά αποδείχθηκε ως μια από τις πιο πετυχημένες 

πολιτικές και ταυτόχρονα ως ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τον μετασχηματισμό των 

πολιτικών και οικονομικών καθεστώτων. 

Ως αποτέλεσμα της πτώσης του κομμουνιστικού καθεστώτος και της διάλυσης της 

Γιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, 

πέρασαν μια δεκαετία πολιτικής και οικονομικής αστάθειας. Επιπλέον, την δεκαετία του ’90 

κάποιες χώρες ενεπλάκη σε πόλεμο ενώ άλλες κινδύνευαν από την επέκταση των 

συγκρούσεων στα εδάφη τους. 

Παρά τον αρχικό δισταγμό της ΕΕ, από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 αποφάσισε να 

εφαρμόσει την πολιτική διεύρυνσης και στην περίπτωση των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων προκειμένου να τις βοηθήσει να σταθεροποιηθούν πολιτικά και οικονομικά, να 

βελτιώσουν την μεταξύ τους συνεργασία, να προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά, 

κοινωνικά και οικονομικά πρότυπα και τελικά να ενταχθούν στην Ένωση.

Ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της ΠΓΔΜ από την 

ανεξαρτητοποίησή της, αποτελεί η ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Η ΠΓΔΜ επιδιώκει την 

ένταξη στην Ένωση επειδή αυτή θα συμβάλλει στην πολιτική σταθεροποίηση της χώρας, 

στην διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας καθώς και στην επιτάχυνση της οικονομικής 

της ανάπτυξης. 

Κάθε ευρωπαϊκή χώρα που θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ πρέπει να πληροί ορισμένες 

πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Τα κριτήρια που πρέπει να εκπληρώσει μια χώρα 

προκειμένου να ενταχθεί στην Ένωση ευρέως είναι γνωστά ως «Τα κριτήρια της 

Κοπεγχάγης» και χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες : πολιτικά, οικονομικά και κριτήρια 

που σχετίζονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Τα πολιτικά 

κριτήρια αφορούν την ύπαρξη σταθερών θεσμών στην χώρα οι οποίοι θα εγγυώνται την

δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Τα

οικονομικά κριτήρια ορίζουν ως προϋπόθεση για ένταξη στην Ένωση την ύπαρξη και τη 
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λειτουργία οικονομίας της αγοράς. Επιπλέον, κάθε χώρα που επιθυμεί την ένταξη στην ΕΕ 

θα πρέπει να προχωρήσει και σε  ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου (acquis 

communitaire) στην εγχώρια έννομη τάξη και σε κατάλληλη προσαρμογή των δημόσιων 

δομών και μηχανισμών για εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, στην 

ενταξιακή πορεία μιας χώρας θεωρούνται πολύ σημαντικές και οι σχέσεις καλής γειτονίας 

που αναπτύσσει η χώρα με τις χώρες από το άμεσο περιβάλλον της. Στο σημείο αυτό πρέπει 

να επισημανθεί πως αν και το ανεπίλυτο ζήτημα με την Ελλάδα όσον αφορά την ονομασία 

της χώρας τεχνικά δεν αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη της χώρας στην ΕΕ, λόγω του ότι για 

έναρξη των διαπραγματεύσεων χρειάζεται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών μελών της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας, οι δυνατότητες έναρξης των διαπραγματεύσεων της 

ΠΓΔΜ με την ΕΕ χωρίς να έχει βρεθεί λύση στο ζήτημα ελαχιστοποιούνται.

Ο ρυθμός σύνδεσης και ένταξης στην ΕΕ κάθε χώρας από την περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων επί το πλείστον εξαρτάται από τα επιτεύγματα των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 

και την βούληση των πολιτικών δυνάμεων της υποψήφιας χώρας να εφαρμόσουν τις 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Επίσης όμως, η ένταξη νέων μελών στην Ένωση εξαρτάται και 

από την βούληση των χωρών μελών της ΕΕ να υποστηρίξουν την περαιτέρω διεύρυνση της 

Ένωσης και από την ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει νέα μέλη χωρίς αυτό να σημαίνει 

επιβράδυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η ΠΓΔΜ έδειξε μεγαλύτερη πολιτική βούληση και ετοιμότητα για εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων για εκδημοκρατισμό και σταθεροποίηση της χώρας και ως αποτέλεσμα  

ήταν η πρώτη χώρα από την ομάδα χωρών των Δυτικών Βαλκανίων η οποία υπέγραψε 

Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεσης με την ΕΕ, τον Απρίλιο το 2001. Λίγα χρόνια μετά, 

στις 22 Μαρτίου το 2004 η Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ υπέβαλε αίτηση για πλήρη ένταξη της 

χώρας στην ΕΕ και το Δεκέμβριο το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε στην ΠΓΔΜ 

καθεστώς υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε την 

σημαντική πρόοδο που είχε κάνει η χώρα εκείνη την περίοδο σχετικά με την συμμόρφωση 

προς τα κριτήρια που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κοπενχάγη το 1993 καθώς και 

τα επιτεύγματα της ΠΓΔΜ στην τετράχρονη εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθερότητας και 

Σύνδεσης. Το 2009 η χώρα έλαβε την πρώτη σύσταση για έναρξη των διαπραγματεύσεων και 

εκ τότε έχει λάβει πέντε θετικές αξιολογήσεις και συστάσεις για έναρξη της 

διαπραγματευτικής διαδικασίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς όμως να λάβει 

πράσινο φως για ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
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Σε αυτό το σημείο τίθεται το ερώτημα εάν η μη έναρξη των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων της ΠΓΔΜ με την ΕΕ οφείλεται στην στασιμότητα της χώρας στην 

εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και μη εκπλήρωση των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης ή στο ανεπίλυτο ζήτημα με την Ελλάδα ; 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει την συνολική πρόοδο που έχει 

επιτύχει η ΠΓΔΜ στην πορεία της προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξαχθούν 

συμπεράσματα για τα αίτια μη έναρξης διαπραγματεύσεων με την Ένωση παρά των πέντε 

συνεχόμενων θετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Συγκεκριμένα, η πρόοδος της χώρας στην διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ 

εκτιμάται μέσω του βαθμού εκπλήρωσης των πολιτικών και των οικονομικών κριτηρίων που 

έχει θέσει η ΕΕ στην Κοπεγχάγη το 1993 ως προϋποθέσεις για έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων με τις χώρες που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ΕΕ. Η ανάλυση των 

κριτηρίων της Κοπεγχάγης πρέπει να οδηγήσει στο συμπέρασμα εάν ο λόγος για την 

στασιμότητα στην ευρωπαϊκή πορεία της ΠΓΔΜ είναι η μη εκπλήρωση των κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης ή το ανεπίλυτο ζήτημα με την Ελλάδα σχετικά με την ονομασία της χώρας. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά γενικά στην πολιτική διεύρυνσης που 

εφαρμόζει η ΕΕ και συγκεκριμένα στις στρατηγικές και τις πολιτικές που έχει υιοθετήσει η 

Ένωση για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων . Στα πλαίσια αυτού του μέρους της εργασίας 

εκτενέστερα εξετάζεται η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων στα πλαίσια της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με έμφαση στην 

συνεργασία της ΠΓΔΜ με την ΕΕ στα πλαίσια αυτής της Συμφωνίας. 

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των σχέσεων μεταξύ της ΠΓΔΜ με 

την ΕΕ, από την στιγμή της ανεξαρτητοποίησης της χώρας έως και σήμερα με έμφαση στην 

πιο σημαντική εξέλιξη της σχέσης αυτής, δηλαδή στην απόκτηση του καθεστώτος υποψήφια 

χώρα για ένταξη στην ΕΕ. 

Στο επόμενο μέρος της εργασίας αναλύεται η πρόοδος που έχει επιτύχει η ΠΓΔΜ 

στην ευρωπαϊκή πορεία της. Για αυτό το σκοπό πρώτα περιγράφονται οι προϋποθέσεις που 

πρέπει να εκπληρώσει μια χώρα προκειμένου να ενταχθεί στην Ένωση, τα λεγόμενα κριτήρια 

της Κοπεγχάγης και της Μαδρίτης και έπειτα ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση της 

κατάστασης στην ΠΓΔΜ από την άποψη των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης καθώς 

και ανάλυση με βάση των οικονομικών κριτηρίων απαραίτητων να πληροί μια χώρα 

προκειμένου να ενταχθεί στην Ένωση. Έπειτα γίνεται μια σύντομη αναφορά και στην 

συνεργασία της ΠΓΔΜ με τις χώρες από το στενότερο περιβάλλον της καθώς η περιφερειακή 

συνεργασία θεωρείται εξίσου σημαντικό κριτήριο για την επιτυχή ολοκλήρωση και ένταξη 
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μιας χώρας στην ΕΕ. Επίσης, γίνεται και αποτίμηση της προόδου της χώρας ως προς την 

ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στην εγχώρια νομοθεσία. 

Στο τέλος παρουσιάζονται όλα τα συμπεράσματα για την συνολική πρόοδο της 

ΠΓΔΜ στον δρόμο προς την ΕΕ που προκύπτουν από τις λεπτομερείς αναλύσεις που 

προαναφέρθηκαν.  
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1. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

1.1.Εισαγωγή

Το 1957 στην Ρώμη, έξι ευρωπαϊκές χώρες : το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γαλλία, η 

Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία,  έβαλαν τα θεμέλια του θεσμού που σήμερα 

όλοι γνωρίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το όραμα των ιδρυτών της ΕΕ μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν να φέρουν μόνιμη ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, 

ασφάλεια, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτούς

τους κοινούς στόχους οι χώρες, οι οποίες κάποτε πολεμούσαν μεταξύ τους συμφώνησαν να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους , να συνεργάζονται και να αποφασίζουν από κοινού για το μέλλον 

τους.

Αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ στα σχεδόν εξήντα χρόνια ύπαρξης 

είναι η καθιέρωση, η επέκταση και η διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη. Αυτό 

επιτεύχθηκε μέσω της πολιτικής διεύρυνσης την οποία η Ένωση εφαρμόζει από την ίδρυσή 

της. Μέσω της διεύρυνσης η ΕΕ δίνει κίνητρα για εφαρμογή των απαραίτητων 

μεταρυθμίσεων που οδηγούν στην σταθεροποίηση και καθιέρωση δημοκρατικών θεσμών, τα 

οποία στη συνέχεια παίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Με 

την πολιτική της διεύρυνσης, η ΕΕ έχει συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

εκατομμυρίων ανθρώπων, προσφέροντάς τους: σταθερότητα, ασφάλεια, δημοκρατία, 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πολλά οικονομικά οφέλη : καλύτερες 

ευκαιρίες απασχόλησης και μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών σε καλύτερες 

τιμές και ποιότητα. 

Το όραμα που είχαν οι έξι χώρες το 1957 σήμερα έγινε πραγματικότητα 28 χωρών 

και τουλάχιστον άλλες έξι χώρες αναμένουν στο σύντομο μέλλον να προσχωρήσουν στην 

ευρωπαϊκή οικογένεια, μεταξύ των οποίων και η ΠΓΔΜ. 

1.2. Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ

Η ένταξη νέων χωρών στην Ένωση ήταν ανέκαθεν μέρος της πολιτικής της ΕΕ. Από 

την ίδρυσή της η ΕΕ έχει αφήσει ανοικτή την δυνατότητα για προσχώρηση νέων μελών στην 

Ένωση και αυτό ρητά αναγράφεται στις ιδρυτικές συνθήκες της Ένωσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ευρωπαϊκή χώρα 
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η οποία σέβεται τις αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 

βασικές ελευθερίες των ανθρώπων καθώς και το κράτος δίκαιου μπορεί να γίνει μέλος της 

ΕΕ.1

Μέσω της οικονομικής συνεργασίας, εκτός την βελτίωση των οικονομικών 

επιδόσεών των χωρών μελών της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), 

ταυτόχρονα προωθούνταν και η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ως βασικό εργαλείο για την εκπλήρωση αυτού του στόχου η ΕΕ 

χρησιμοποιούσε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί την «διεύρυνση». 

Η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ λειτουργεί ως «καρότο και μαστίγιο». Μια χώρα η 

οποία ενδιαφέρεται να γίνει μέλος πρέπει πρώτα να εκπληρώσει ορισμένα κριτήρια , να κάνει 

πολιτικές μεταρυθμίσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας, του 

κράτους δίκαιου, στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και μειονοτήτων και 

ύστερα ως επιβράβευση θα προχωρήσει στην διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.  Με αυτόν τον

τρόπο η διεύρυνση συμβάλει στην μετατροπή ασταθών χωρών με αδύναμους δημοκρατικούς 

θεσμούς, με προβλήματα μειονοτήτων και συνοριακά θέματα σε σταθερές, ευημερούσες και 

ειρηνικές δημοκρατίες. Για αυτό το λόγο λέγεται πως η διεύρυνση έχει μετασχηματιστική

δύναμη. Η μετασχηματιστική δύναμη της διεύρυνσης έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις. 

Π.χ  στις περιπτώσεις των νοτίων ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι 

οποίες απαλλάχθηκαν από τις δικτατορίες τους την δεκαετία του ’70. Η ένταξή τους στην ΕΕ 

βοήθησε στην διατήρηση και ενδυνάμωση της εύθραυστης δημοκρατίας που μόλις είχε 

καθιερωθεί μετά την πτώση των δικτατοριών. Επίσης στις περιπτώσεις των χωρών της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης η διεύρυνση συνέβαλε στην επιτάχυνση των 

μεταρυθμίσεων και στον εκδημοκρατισμό τους μετά την πτώση των κομμουνιστικών

καθεστώτων. Επιπλέον, η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ βοηθάει στην προώθηση και 

διατήρηση της ειρήνης και στην συμφιλίωση των λαών όπως αποδείχθηκε στην περίπτωση

της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Ταυτόχρονα, η διεύρυνση παρέχει ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία 

όλων των κρατών μελών της Ένωσης , νέων και παλαιών. Για τα νέα κράτη μέλη ανοίγονται 

νέες ευκαιρίες απασχόλησης, νέες ευκαιρίες εξαγωγών και επενδύσεων στην ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά. Παρομοίως και για τα υπάρχοντα μέλη της Ένωσης, επεκτείνεται η  

ενιαία αγορά, αυξάνεται ο αριθμός των καταναλωτών και ανοίγονται νέες ευκαιρίες για 

1Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την ίδρυση της  Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας . Διαθέσιμο : https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229el00010331.pdf

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229el00010331.pdf
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κερδοφόρες επενδύσεις. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Κεντρικής και της Ανατολικής 

Ευρώπης που έγιναν μέρος της κοινής αγοράς το 2004 βοήθησαν την ευρωπαϊκή οικονομία 

να διατηρήσει τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης. 

Επειδή η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ ιστορικά αποδείχθηκε ως μια από τις πιο 

πετυχημένες πολιτικές και ταυτόχρονα ως ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της στον 

μετασχηματισμό των πολιτικών και οικονομικών καθεστώτων, η ΕΕ επιχειρεί να την 

εφαρμόσει και στην περίπτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων2, προκειμένου να τις 

παροτρύνει να επιταχύνουν τις απαραίτητες πολιτικές και οικονομικές μεταρυθμίσεις για 

εκδημοκρατισμό τους και μετατροπή των οικονομιών τους σε λειτουργικές οικονομίες της 

αγοράς. 

Ως αποτέλεσμα της πτώσης του κομμουνιστικού καθεστώτος και της διάλυσης της 

Γιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90 οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 

πέρασαν μια δεκαετία πολιτικής και οικονομικής αστάθειας σε ένα δυσμενές

μακροοικονομικό περιβάλλον: με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, με υψηλούς 

πληθωρισμούς, με μεγάλη παραοικονομία, με μεγάλα εμπορικά ελλείμματα και με υψηλή 

ανεργία. Επιπλέον, την δεκαετία του ’90 ορισμένες από αυτές τις χώρες είχαν εμπλακεί και 

σε ένοπλες συγκρούσεις ενώ οι χώρες που δεν συμμετείχαν άμεσα στις συγκρούσεις 

κινδύνευαν από την επέκταση των συγκρούσεων στα εδάφη τους. 

Γενικά, εκείνη την εποχή υπήρχε μια οπισθοδρόμηση των κρατών αυτών από οικονομική και 

πολιτική άποψη.

Λόγω της κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του ’90 στην ΕΕ υπήρχε μεγάλη επιφυλακτικότητα για την 

ένταξη των χωρών των ΔΒ στους κόλπους της. Οι αιτίες για αυτήν την στάση της ΕΕ είναι 

σαφείς: όλες αυτές οι χώρες μόλις είχαν βγει από το κομμουνιστικό καθεστώς, είχαν 

αδύναμες οικονομίες και αδύναμους κρατικούς μηχανισμούς, εύθραυστη ειρήνη και μεγάλη 

διαφθορά. Για αυτούς τους λόγους, εκείνη την περίοδο, η προσέγγιση της ΕΕ για τις χώρες 

των ΔΒ, ήταν ίδια όπως η πολιτική της προς τρίτες , μη ευρωπαϊκές χώρες. Κύρια μορφή 

συνεργασίας της ΕΕ με τις χώρες των ΔΒ ήταν οι εμπορικές συμφωνίες, οι συμφωνίες 

2 Ο όρος «Δυτικά Βαλκάνια» περιλαμβάνει τις εξής χώρες : Κροατία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Μαυροβούνιο, 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Αλβανία. Ο όρος αυτός είναι τεχνιτός και εισήχθει στην ορολογία της ΕΕ όχι μόνο 
για γεωγραφικό προσδιορισμό των χωρών αυτών αλλά και ως ενιαίος όρος για τις χώρες αυτές που έχουν 
παρόμοια πολιτικά και οικονομικά προβλημάτα και προκλήσεις.
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συνεργασίας καθώς και η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Όμως, στα τέλη της δεκαετίας του 

’90 η ΕΕ αποφάσισε να αλλάξει στάση και να εφαρμόσει μια διαφορετική στρατηγική για τις 

χώρες αυτές επειδή οι ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή των ΔΒ αποτελούσαν κίνδυνο για 

την διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη γενικά. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα Δυτικά 

Βαλκάνια είχε ως σκοπό πρωτίστως τον τερματισμό των πολέμων και πολιτική

σταθεροποίηση των χωρών και δευτερεύων σκόπευε να τις βοηθήσει στην οικονομική 

ανάπτυξη και  ένταξη στην Ένωση. 

1.3. Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της δεκαετίας του ’90 ήθελε να πετύχει τρία βασικά 

πράγματα στις χώρες των  Δυτικών Βαλκανίων : 

∑ πολιτική σταθεροποίηση 

∑ μετάβαση των οικονομιών σε οικονομίες της αγοράς και

∑ περιφερειακή συνεργασία 

Προκειμένου να πετύχει αυτούς τους στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την

«Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» (Stabilisation and Association process), 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μάιος 1999).3 Αυτή προσέγγιση της ΕΕ για τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων ήταν διαφορετική από οικονομική και πολιτική άποψη σε σύγκριση με την 

προσέγγιση που είχε εφαρμόσει νωρίτερα για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης παρά το γεγονός ότι οι δύο ομάδες χωρών είχαν πολλές ομοιότητες και 

αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα.

Η  «Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη 

στρατηγική που εφάρμοσε η ΕΕ για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και την 

προετοιμασία των χωρών των ΔΒ για ένταξη στην ΕΕ. Μέσω της «Διαδικασίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» η ΕΕ ήθελε να παρακινήσει και να βοηθήσει, τεχνικά και 

οικονομικά, αυτές τις  χώρες να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου 

να πετύχουν πολιτική σταθεροποίησή, να βελτιώσουν την συνεργασία μεταξύ τους και να 

αναπτυχθούν οικονομικά.  Επιπλέον, αφού επιτύχουν όλα τα παραπάνω η « Διαδικασία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης » προσέφερε στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων την 

προοπτική πλήρους ένταξης στις δομές της ΕΕ. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το Ευρωπαϊκό 

3 Η Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης: Δυτικά Βαλκάνια. Διαθέσιμο : 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/western_balkans/index_en.htm
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Συμβούλιο, στην Σύνοδο στην Φέϊρα (19 - 20 Ιουνίου 2000) όπου επισημάνθηκε ότι τα 

κράτη των Δυτικών Βαλκανίων αποτελούν δυνητικά υποψήφιες χώρες για ένταξη στην 

ΕΕ. Τρία χρόνια αργότερα στην Σύνοδο Κορυφής στην Θεσσαλονίκη οι Υπουργοί 

Εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωσαν ότι το μέλλον των 

χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔΜ και Σερβία-

Μαυροβούνιο) είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα Δυτικά Βαλκάνια υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό την Διαδικασία Σταθεροποίησης 

και Σύνδεσης. Στις 24 Νοεμβρίου το 2000, οι ηγέτες των κρατών της περιοχής 

συναντήθηκαν στην Κροατία με τους ομολόγους τους από την ΕΕ και υιοθέτησαν την 

Διακήρυξη του Ζάγκρεμπ. Με αυτό το κείμενο, τα κράτη της Δυτικής Βαλκανικής δήλωσαν 

την πλήρη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της « Διαδικασίας Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης » και δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν μεταξύ τους για τη δημιουργία μιας ζώνης 

ελεύθερου εμπορίου καθώς και να συνεργαστούν στον τομέα της δικαιοσύνης και 

εσωτερικών υποθέσεων με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της μετανάστευσης και 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς.  

Σύμφωνα με την « Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης » τα κράτη της 

περιοχής έπρεπε να εκπληρώσουν μια σειρά από προϋποθέσεις προκειμένου να κληθούν 

ατομικά από την ΕΕ να ξεκινήσουν διμερείς διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 

«Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης». Βασικές προϋποθέσεις που έπρεπε να 

εκπληρώσει ένα κράτος των Δυτικών Βαλκανίων προκειμένου να προχωρήσει στην 

υπογραφή της « Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» ήταν οι εξής: 

∑ να υπάρχει εκδημοκρατισμός των θεσμών στην χώρα,

∑ να υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

∑ να εφαρμόζονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την μετάβαση της 

οικονομίας σε οικονομία της αγοράς και

∑ να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη περιφερειακής συνεργασίας 

Συνεπώς,  κάθε ένα από αυτά τα κράτη  ανάλογα με την πρόοδο που παρουσίαζε στην 

ικανοποίηση των προαναφερθέντων πολιτικών και οικονομικών προϋποθέσεων, προχωρούσε 

στην υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ. Κάθε Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης προσαρμοζόταν στις ιδιαίτερες ανάγκες προετοιμασίας της 

συγκεκριμένης χώρας για ένταξη στην ΕΕ. 
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Η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης αποτελεί πλαίσιο προενταξιακής 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της συγκεκριμένης χώρας. Μέσω των Συμφωνιών αυτών η 

ΕΕ βοηθάει οικονομικά και καθοδηγεί τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην διαδικασία 

εφαρμογής των προδιαγραφών και των κριτηρίων απαραίτητων για πλήρη ένταξη στην ΕΕ. 

Κάθε Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 10 

κεφάλαια:

∑ Γενικές αρχές

∑ Πολιτική διάλογος

∑ Περιφερειακή συνεργασία

∑ Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

∑ Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, κεφαλαίου, υπηρεσιών και ίδρυση 

επιχειρήσεων

∑ Προσέγγιση της νομοθεσίας και την εφαρμογή των νόμων

∑ Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

∑ Πολιτική συνεργασίας

∑ Οικονομική Συνεργασία και 

∑ Θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις.

Τα δέκα κεφάλαια των ΣΣΣ περιλαμβάνουν τους βασικούς τομείς στους οποίους η

ΕΕ θεωρούσε ότι είναι αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι τρεις 

βασικοί στόχοι : σταθερότητα, μετάβαση σε οικονομίες της αγοράς και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

Μέσω των Συμφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης οι χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων απέκτησαν πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ για σχεδόν όλα τα 

προϊόντα τους. Η πολιτική της απελευθέρωσης των εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών 

από τις χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων ήταν μια λύση που προσέφερε η ΕΕ 

στις χώρες αυτές προκειμένου να τις βοηθήσει στην οικονομική τους ανάπτυξη μέσω 

αύξησης των εξαγωγών τους στις χώρες της ΕΕ. 

Μέσω των ΣΣΣ προωθείται και ενισχύεται η περιφερειακή πολιτική και οικονομική  

συνεργασία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία επειδή το μοντέλο της 

ΕΕ απέδειξε ότι η οικονομική και η κοινωνική πρόοδος κάθε χώρας εξαρτάται από την 

στενή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Οι χώρες οι οποίες εντάσσονται στην Διαδικασία 
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Σταθερότητας και Σύνδεσης  πρέπει να δείξουν ότι έχουν βούληση και ότι είναι ικανές να 

συνεργαστούν με τους γείτονές τους και με τις χώρες μέλη της ΕΕ.  

Ταυτόχρονα, οι ΣΣΣ εξασφαλίζουν το πλαίσιο απαραίτητο για διοχέτευση  

χρηματοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την 

στήριξη των μεταρρυθμίσεων.

Στις ΣΣΣ επίσης δίνεται έμφαση και στο πρόβλημα της εναρμόνισης της νομοθεσίας 

των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την ευρωπαϊκή. Η εναρμόνιση προβλέπεται να γίνει 

σε δύο φάσεις : πρώτα να γίνουν οι απαραίτητες μεταρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία 

της οικονομίας της αγοράς, τους νόμους για τον ανταγωνισμό, τις προμήθειες του Δημοσίου, 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την τυποποίηση και πιστοποίηση και στην δεύτερη 

φάση ακολουθεί η εναρμόνιση της νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο (acquis 

communautaire).

Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της ΣΣΣ γίνεται μέσω των οργάνων της 

Συμφωνίας. Η Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι το λειτουργικό όργανο που 

παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΣΣΣ. Η πρόοδος των 

χωρών εκτιμάται σε ετήσιες εκθέσεις προόδου της Επιτροπής της ΣΣΣ και εξαρτάται από το 

κατά πόσο μια χώρα ικανοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με την Συμφωνία. 

Η ΠΓΔΜ μαζί με την Κροατία είχαν καλύτερη πολιτική πρόοδο την δεκαετία του ’90 

σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ως αποτέλεσμα ήταν οι 

πρώτες που υπέγραψαν Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ. ( Βλ. Πίνακα 1)

H ΠΓΔΜ σύναψε την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ στις 9 

Απριλίου το 2001, στο Λουξεμβούργο και ήδη στις 12 Απριλίου το 2001 το Κοινοβούλιο της 

ΠΓΔΜ επικύρωσε την Συμφωνία. Η Συμφωνία μπήκε σε ισχύ την 1η Απριλίου το 2004 αφού 

την επικύρωσαν και τα Κοινοβούλια όλων των χωρών μελών της ΕΕ. Η ΣΣΣ αποτελεί 

βασικό νομικό πλαίσιο για την διμερή συνεργασία μεταξύ της ΠΓΔΜ και όλων των χωρών 

μελών της ΕΕ μέχρι την πλήρη ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ4.

Η Συμφωνία έχει μεγάλη πολιτική και οικονομική σημασία για την χώρα. Σε πολιτικό 

επίπεδο είναι σημαντική επειδή της έδωσε το καθεστώς εν δυνάμει υποψήφια χώρα για 

ένταξη και της άνοιξε την δυνατότητα για μελλοντική προσχώρηση στην ΕΕ. Αυτό 

ξεκάθαρα ορίζεται και στο προοίμιο της Συμφωνίας που υπέγραψαν η ΠΓΔΜ και η ΕΕ : «Η 

4 Έγκριση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της ΠΓΔΜ με την ΕΕ . Διαθέσιμο : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-
0068+0+DOC+XML+V0//EL

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_el.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0068+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2000-0068+0+DOC+XML+V0//EL
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Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εντάξει την ΠΓΔΜ στην πολιτική και οικονομική πορεία 

της Ευρώπης και επιβεβαιώνει τη θέση της ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ βάσει της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίστηκαν από 

τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο το 1993».5

Σε οικονομικό επίπεδο, η Συμφωνία άνοιξε την πόρτα στην ΠΓΔΜ σε μια από τις 

μεγαλύτερες και οικονομικά ισχυρότερες αγορές του κόσμου. 

Με την  υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης η ΕΕ έδωσε 

κίνητρα στην ΠΓΔΜ να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις γιατην αναδιάρθρωση της οικονομίας 

και να προσαρμοστεί γρηγορότερα στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή 

αγορά. Ταυτόχρονα , μέσω της ΣΣΣ δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης των πολιτικών και των 

οικονομικών σχέσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ πράγμα το οποίο μπορεί να συμβάλει  στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 

Στην Σύνοδο Κορυφής στην Θεσσαλονίκης το 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης χορήγησε καθεστώς υποψηφίων χωρών για 

ένταξη στην Ένωση,  ενώ στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έδωσε υπόσχεση ότι θα 

λάβουν υποψηφιότητες για ένταξη εφόσον εκπληρώσουν τους στόχους της ΣΣΣ. Δέκα 

χρόνια μετά την  Σύνοδο Κορυφής στην Θεσσαλονίκη, μόνο η Κροατία από τις χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων έχει γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ, το Μαυροβούνιο και η Σερβία 

ξεκίνησαν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ το 2012 και το 2014 αντίστοιχα, ενώ η 

ΠΓΔΜ από το 2005 έχει καθεστώς υποψήφια χώρα για ένταξη. Είναι χαρακτηριστικό να 

σημειωθεί πως οι άλλες βαλκανικές χώρες, όπως η Κροατία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο 

από την φάση «υποψήφια χώρα» πέρασαν στην φάση «διαπραγματεύσεων»  σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, 1-2 ετών, ενώ η ΠΓΔΜ έχει στασιμότητα στην πρόοδο προς την 

πλήρη ένταξη και βρίσκεται στην δεύτερη φάση εδώ και 9 χρόνια. Η Σερβία η οποία 

υπέγραψε την ΣΣΣ το 2008, το 2014 ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αφού το 

Βελιγράδι σύναψε την συμφωνία ορόσημο με το Κοσσυφοπέδιο. Το Μαυροβούνιο είχε την 

πιο γρήγορη πρόοδο από όλες τις χώρες όσον αφορά το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε 

5
STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR 

MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, OF THE 
OTHER PART. Διαθέσιμο : 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/saa03_01_en.pdf

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/saa03_01_en.pdf
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για να φτάσει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Υπέγραψε την ΣΣΣ το 2007 και ήδη το 

2012 ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. ( Βλ. Πίνακα 1 )

Πίνακας 1 – Στάδια ολοκλήρωσης στην ΕΕ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων 

Χώρα 
Υπογραφή της 
ΣΣΣ

Υποψηφιότητα
για ένταξη 

Έναρξη 
διαπραγματεύσεων 

Μέλος της ΕΕ 

Κροατία Οκτώβριος 2001 Ιούνιος 2004 Οκτώβριος 2005 Ιούλιος 2013

ΠΓΔΜ Απρίλιος  2001 Δεκέμβριος 2005 / /

Σερβία
Απρίλιος 2008 / 
Ιούνιος 2010

Μάρτιος 2012 Ιανουάριος 2014 /

Μαυροβούνιο Οκτώβριος 2007 Δεκέμβριος 2010 Ιούνιος 2012 /

Αλβανία Ιούνιος 2006 Ιούνιος 2014 / /

Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη

Ιούνιος 2008 / / /

1.4. Μελλοντικές διευρύνσεις

Μετά από επτά διευρύνσεις και αύξηση του αριθμού των μελών της ΕΕ από 6 σε 28 η 

ΕΕ δίνει την εντύπωση «κόπωσης από την διεύρυνση» στις χώρες εκτός της Ένωσης που

αναμένουν να ενταχθούν στο προσεχές μέλλον. 

Κάποια από τα πιο σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν την διαδικασία και τον 

ρυθμό διεύρυνσης της ΕΕ είναι : 

∑ Η μεγάλη διεύρυνση που έγινε το 2004. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης 

εντάχθηκαν ταυτόχρονα  10 χώρες,

∑ Η πολυσυζητημένη διεύρυνση που έγινε το 2007 όταν εντάχθηκαν η Βουλγαρία και η 

Ρουμανία. Αυτή διεύρυνση θεωρείται πως έγινε πολύ γρήγορα χωρίς τις κατάλληλες 

προετοιμασίες των χωρών αυτών, ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή των 

μεταρρυθμίσεων στον τομέα της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και 

του οργανωμένου εγκλήματος και γενικά την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. 

Η ΕΕ προσπαθεί να επιλύσει αυτά τα θέματα μετά στην ένταξη των δύο χωρών, 

εντάσσοντας τις δύο χώρες στον μηχανισμό Συνεργασίας και Ελέγχου. Ως 

αποτέλεσμα, η ΕΕ στις νέες υποψήφιες χώρες για ένταξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα 
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κεφάλαια που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου 

εγκλήματος . 

∑ Άλλο ένα γεγονός το οποίο επηρέασε την διεύρυνση αποτελεί η οικονομική και η 

πιστωτική κρίση στην ΕΕ. Την στιγμή που το μέλλον του ευρώ και της Ένωσης ήταν 

αβέβαιο η διεύρυνση δεν ήταν πάνω στην λίστα των προτεραιοτήτων της ΕΕ και η 

ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι σκεπτική για την διεύρυνση, ειδικά κατά την διάρκεια 

οικονομικής ύφεσης.. Από την άλλη πλευρά οι Ευρωσκεπτικοί, οι λαϊκιστές 

χρησιμοποίησαν την κατάσταση και πολιτικοποίησαν την διεύρυνση, υποστηρίζοντας 

πως η ένταξη νέων μελών θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στις χώρες 

μέλη της Ένωσης, όπως είναι η μετανάστευση και η απώλεια θέσεων εργασίας από 

φθηνότερη εργατική δύναμη από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων . 

∑ Το χαμηλό επίπεδο δημοκρατίας σε κάποιες χώρες μέλη της Ένωσης : Βουλγαρία και 

πρόσφατα πολιτικά γεγονότα στην Ουγγαρία και Ρουμανία έχουν δείξει πως τα 

δημοκρατικά επιτεύγματα είναι αναστρέψιμα και η ΕΕ πρέπει να βρει τρόπους πως να 

αντιμετωπίζονται τέτοιες καταστάσεις στις χώρες μέλη της Ένωσης . 

∑ Η ικανότητα της ΕΕ να απορροφήσει νέα μέλη.

Επιπλέον, τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, τα ανεπίλυτα εσωτερικά ή διμερή 

ζητήματα που υπάρχουν στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, χαρακτηρίζουν τις χώρες αυτές

ως δύσκολες περιπτώσεις , με αποτέλεσμα η Ένωση να προχωράει με αργά βήματα στην 

διαδικασία ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων . 

Από την μια πλευρά οι εσωτερικές εξελίξεις στην ΕΕ και από την άλλη πλευρά τα 

προβλήματα των χωρών των ΔΒ έχουν συμβάλει σε αλλαγή της διαδικασίας διεύρυνσης και 

αυστιροποίηση των κριτηρίων εισόδου στην Ένωση. Η προενταξιακή και η ενταξιακή 

διαδικασία επικεντρώνονται περισσότερο στα κριτήρια καλής διακυβέρνησης δηλαδή στις 

μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος και καθιέρωση ανεξάρτητου δικαστικού 

συστήματος, στην  καθιέρωση κράτους δίκαιου, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, 

καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. και ελευθερία των ΜΜΕ, 

πράγματα τα οποία συμβάλουν σημαντικά στην εμβάθυνση της διαδικασίας 

εκδημοκρατισμού στις υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ. Για αυτό το λόγο και οι 

διαπραγματεύσεις τώρα με τις νέες  υποψήφιες ξεκινούν με τα πιο δύσκολα κεφάλαια : 23-

Δικαστικό σύστημα, 24 – Δίκαιο , ελευθερία και ασφάλεια. 
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Πλέον από τις υποψήφιες χώρες για ένταξη αναμένεται να συμβάλλουν στην επίλυση 

προβλημάτων και στον χτίσιμο μιας καλύτερης ΕΕ και όχι να αποτελούν πρόβλημα οι ίδιες.

Η αυστιροποίηση των κριτηρίων στις χώρες των ΔΒ, εγείρει αμφιβολίες για τη 

δέσμευση της ΕΕ για τη διεύρυνση, με συνέπειες στην αξιοπιστία της ΕΕ και στην ικανότητά 

της να ασκεί επιρροή για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων απαραίτητων για τον 

μετασχηματισμό της περιοχής.

Η ατζέντα της διεύρυνσης παραμένει σημαντική για την ΕΕ, όμως, λόγω των 

εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ η διεύρυνση δεν είναι πλέον πρώτη

προτεραιότητα της Ένωσης. Σύμφωνα με δηλώσεις του νέου Επίτροπου για διεύρυνση της 

ΕΕ Γιοχάνες Χαν (τώρα Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής), δεν προβλέπεται διεύρυνση 

της ΕΕ στα επόμενα πέντε χρόνια δηλαδή πριν το 2020. Για την ΕΕ προτεραιότητα έχει τώρα

η πολιτική Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και τα εσωτερικά προβλήματα. Επιπλέον,όπως 

φαίνονται τα πράγματα, οι σημερινές υποψήφιες χώρες θα χρειαστούν κάποιο χρονικό 

διάστημα για να εκπληρώσουν τα κριτήρια, επειδή σύμφωνα με την εμπειρία από τις 

προηγούμενες διευρύνσεις χρειάζεται καλή προετοιμασία των υποψηφίων χωρών πριν την 

ένταξη και η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα.6 Σύμφωνα με δηλώσεις του 

νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, Ζαν Κλόντ Γιούνκερ η διεύρυνση είναι σε 

δεύτερη θέση καθώς πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί τι έχει επιτευχθεί μεταξύ των 28 χωρών 

μελών της ΕΕ. 

Η διαδικασία προσχώρησης αποτελεί κινητήρια δύναμη των μεταρυθμίσεων στις 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων . Η ΕΕ χρησιμοποιεί την προοπτική ένταξης ως «καρότο» για 

τις χώρες των ΔΒ προκειμένου να τις παροτρύνει να συνεχίσουν ενεργά με τις περαιτέρω 

μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη. Αυτή τακτική έφερε πολλά οφέλη για την ΕΕ και τα 

Δυτικά Βαλκάνια και για αυτό το λόγο η ΕΕ δεν πρέπει να δώσει σημάδι κόπωσης από την 

διεύρυνση στις χώρες των ΔΒ, προκειμένου να συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις που τις έχουν 

ξεκινήσει. Η σταθερότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται και είναι συνδεδεμένη με

την εν λόγω περιοχή. Ό, τι συμβαίνει στα ΔΒ επηρεάζει τα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ σε 

θετική ή αρνητική άποψη. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό και για την ΕΕ οι χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων να γίνουν πλήρη μέλη της Ένωσης. 

6 Δηλώσεις του Επίτροπου Περριφερειακής Πολιτικής , Γιοχάνες Χαν, 30/09/2014 . Διαθέσιμο 
http://www.makdenes.org/archive/news/20140930/428/428.html?id=26613582

http://www.makdenes.org/archive/news/20140930/428/428.html?id=26613582
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1.5. Η εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της ΠΓΔΜ

Η προσχώρηση της ΠΓΔΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους 

υψηλότερους στρατηγικούς στόχους της χώρας από την ανεξαρτητοποίησή της. Η ένταξη 

στην ΕΕ είναι πολύ σημαντική για την ΠΓΔΜ επειδή σημαίνει :

∑ αυξημένη εθνική ασφάλεια ως αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός κοινού

μηχανισμού εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας στα πλαίσια της ΕΕ, 

∑ οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας που θα διεγερθούν από το 

σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον ως χώρα μέλος της ΕΕ, 

∑ πρόσβαση στην ανοιχτή ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, 

∑ αύξηση των ξένων επενδύσεων λόγω της προβλεψιμότητας των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μείωσης των κινδύνων ασφαλείας και 

μακροοικονομικής αποσταθεροποίησης,

∑ αύξηση των εμπορικών συναλλαγών,

∑ εισαγωγή νέων τεχνολογιών, νέων προϊόντων, ευρωπαϊκών τεχνικών 

προτύπων,

∑ νέες ευκαιρίες μόρφωσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους πολίτες,

∑ καλύτερος τρόπος ζωής, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, πιο κοντά στο 

επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης των δημοκρατικών και οικονομικά ανεπτυγμένων 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

∑ δυνατότητα συμμετοχής της χώρας στην νομισματική ένωση και δυνατότητα 

αυτό να  χρησιμοποιηθεί ως νέα αναπτυξιακή δυναμική,

∑ δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για το μέλλον της 

Ευρώπης και του κόσμου. 

Η συνεργασία μεταξύ της ΠΓΔΜ και της ΕΕ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο το 1995 με την 

καθιέρωση επίσημων διπλωματικών σχέσεων, μετά την υπογραφή της ενδιάμεσης υμφωνίας 

με την Ελλάδα και ήδη από το 1996 η χώρα έγινε μέλος του προγράμματος PHARE7.

Σημείο ορόσημο στις σχέσεις μεταξύ της ΠΓΔΜ και της ΕΕ αποτελεί η υπογραφή της 

Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης η οποία υπεγράφη στις 9 Απριλίου το 2001 στο 

Λουξεμβούργο. Η Συμφωνία μπήκε σε ισχύ την 1η Απριλίου το 2004 αφού είχε επικυρωθεί 

7 PHARE (Poland and Hungary Assistance Programme for Restructuring their Economies ), σχεδιάστηκε το 
1989 αρχικά για ανοικοδόμηση των οικονομιών της Πολωνίας και Ουγγαρίας και αργότερα επεκτάθηκε και 
στις χώρες της ΝΑΕ.
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από όλα τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ.  Με αυτήν την πράξη η ΠΓΔΜ έγινε συνδεδεμένο μέλος 

της ΕΕ. Αυτή συμφωνία αποτελεί υποχρέωση και δέσμευσή της ΠΓΔΜ για εντατικοποίηση 

των μεταρυθμίσεων για προσέγγιση της ΕΕ. 

Πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης οι σχέσεις μεταξύ 

της ΠΓΔΜ και της ΕΕ ρυθμίζονταν από τις επιμέρους συμφωνίες συνεργασίας : 

Προτιμησιακή Συμφωνία Συνεργασίας, Συμφωνία για τις μεταφορές και η Εμπορική 

Συμφωνία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Πιο σημαντική απ΄όλες ήταν η 

Προτιμησιακή Συμφωνία Συνεργασίας η οποία μπήκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου το 1998. 

Αυτή Συμφωνία σήμαινε ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της 

ΠΓΔΜ και της ΕΕ, υποστήριξη των προσπαθειών της χώρας για σταθερότητα και ανοιχτές 

σχέσεις με την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναγνώριση της σημασίας της εξασφάλισης των 

δικαιωμάτων των μειονοτήτων οι οποίες μένουν στην ΠΓΔΜ σύμφωνα με τις αρχές του 

ΟΑΣΕ8, εγκαθίδρυση πολιτικού διαλόγου για τα διμερή και τα πολυμερή θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος.

Στις 22 Μαρτίου το 2004 κατά την ιρλανδική προεδρεία η Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ 

υπέβαλε αίτηση για ένταξη της χώρας στην ΕΕ δείχνοντας την στρατηγική της 

προτεραιότητα να γίνει μέλος της ΕΕ αλλά και την ετοιμότητα να αναλάβει την ευθύνη που 

απορρέει από την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ. Μετά την διεκπεραίωση της καθιερωμένης

διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Συμβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου το 2005, στην Σύνοδο Κορυφής 

στις Βρυξέλλες, χορήγησε στην ΠΓΔΜ το καθεστώς «υποψήφια χώρα» για ένταξη στην ΕΕ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμανε την σημαντική πρόοδο που είχε κάνει η χώρα ως 

προς την συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης καθώς και τα επιτεύγματα της ΠΓΔΜ 

στην τετράχρονη εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθερότητας και Σύνδεσης. 

Με την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, η ΠΓΔΜ 

μπήκε στην πιο σημαντική φάση της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το 

καθεστώς υποψήφια χώρα αποτελούσε μεγάλο επίτευγμα για την χώρα εκείνη την εποχή 

καθώς η χώρα είχε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στον δρόμο της προς την ΕΕ. Από την 

ανεξαρτητοποίηση η ΠΓΔΜ βρέθηκε αντιμέτωπη με το εμπάργκο της Ελλάδας (1993-5), είχε 

οικονομικές απώλειες κατά την διάρκεια του εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών κατά της 

Σερβίας και την κρίση του Κοσσυφοπεδίου το 1999. Αφού η ΠΓΔΜ ξεπέρασε και την 

8 OSCE, Organisation for Security and Cooperation in Europe (ΟΑΣΕ, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη). Ιδρύθηκε το 1973 ως Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
(ΔΑΣΕ). Mετονομάστηκε σε ΟΑΣΕ το 1994.
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εγχώρια διεθνική σύγκρουση το 2001 ανέκτησε την υποστήριξη της ΕΕ. Η απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απονέμει στην ΠΓΔΜ το καθεστώς υποψήφια χώρα για ένταξη 

αποτελούσε πολιτική αναγνώριση της προόδου που είχε επιτύχει η χώρα όσον αφορά τις 

μεταρυθμίσεις και το χτίσιμο ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας. Η ένταξη της χώρας 

στην ΕΕ αποτελεί κοινός στόχος όλων των πολιτών που τους ενώνει ανεξαρτήτως της 

εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικού προσανατολισμού ή κοινοτικής θέσης και υποστηρίζεται 

από όλους.

Μεσοπρόθεσμος στόχος της ΠΓΔΜ είναι η πλήρης εκπλήρωση των ευρωπαϊκών 

προτύπων λειτουργικής δημοκρατίας και οικονομίας της αγοράς. Η Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ 

το Σεπτέμβριο το 2004 υιοθέτησε Εθνική Στρατηγική για ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ. Αυτό

έδωσε την δυνατότητα στην ΠΓΔΜ να συνεχίσει να αναπτύσσει δυναμικές σχέσεις 

συνεργασίας με την ΕΕ σε πολιτικό, οικονομικό επίπεδο καθώς και στον τομέα ασφάλειας.  

Με την Εθνική Στρατηγική στην ουσία καθιερώθηκαν το βασικό πλαίσιο και οι 

προτεραιότητες της ΠΓΔΜ για ένταξη στην ΕΕ.9

Η ΠΓΔΜ ήταν η πρώτη χώρα της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων η οποία το 2001 

υπέγραψε την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ. Είναι υποψήφια χώρα για

ένταξη στην ΕΕ, από την πρώτη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2005

και λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις και συστάσεις για έναρξη των διαπραγματεύσεων από το

2009, χωρίς όμως να έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Για να μην υπάρχει αποθάρρυνση 

και στασιμότητα στις μεταρρυθμίσεις στην ΠΓΔΜ λόγω της μη έναρξης των 

διαπραγματεύσεων έπειτα από τέσσερις θετικές συστάσεις της Επιτροπής, το 2012 εισήχθη 

η Προενταξιακή Διάλογος Υψηλού Επιπέδου (High Level Accession Dialogue (HLAD)) ως 

κύριο πλαίσιο για τη συζήτηση και την παρακολούθηση των περαιτέρω μεταρρυθμίσεων 

στην ΠΓΔΜ απαραίτητων για την ευρωπαϊκή προσχώρηση της χώρας . Η HLAD εστιάζει σε 

5 σημεία κλειδιά : στην προστασία της ελευθερίας έκφρασης στα ΜΜΕ, στις μεταρυθμίσεις 

στην δημόσια διοίκηση, στην μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας και ανάπτυξη της 

οικονομίας της αγοράς. Η HLAD συνέβαλε στην περαιτέρω πρόοδο της χώρας στα 

περισσότερα θέματα της ΣΣΣ, ωστόσο, η Προενταξιακή Διάλογος Υψηλού Επιπέδου, δεν 

αντικαθιστά τις κανονικές προενταξιακές διαδικασίες.

9 Εθνική Στρατηγική για την ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ,  Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ, Σεπτέμβριος 2004. 
Διαθέσιμο : http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalna_strategija%2006.09.04.PDF

http://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/Nacionalna_strategija%2006.09.04.PDF
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2. Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΓΔΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΉ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΕΩΣ 
ΣΗΜΕΡΑ

2.1.Προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ 

Οι βασικές προϋποθέσεις για ένταξη νέων χωρών στην ΕΕ ορίζονται στις Συνθήκες 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 6, και το άρθρο 49.10 Στην Συνθήκη διευκρινίζεται πως 

μια χώρα προκειμένου να γίνει μέλος της ΕΕ πρέπει να είναι ευρωπαϊκή χώρα και να σέβεται 

τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση. Δηλαδή, κάθε ευρωπαϊκή χώρα η οποία 

σέβεται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δίκαιου, τα ανθρώπινα

δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων μπορεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο το 1993 στην σύσκεψη 

στην Κοπεγχάγη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε τα εξής κριτήρια που πρέπει να πληροί 

κάθε υποψήφια χώρα που επιδιώκει την ένταξη στην ΕΕ:

∑ Πολιτικά κριτήρια σύμφωνα με τα οποία στην υποψήφια χώρα είναι 

καθοριστικής σημασίας η ύπαρξη σταθερών θεσμών οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την 

δημοκρατία, το κράτος δίκαιου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των 

μειονοτήτων

∑ Οικονομικά κριτήρια, δηλαδή να υπάρχει λειτουργική οικονομία της αγοράς, 

η οποία θα έχει την ικανότητα να αντέξει την πίεση του ανταγωνισμού εντός της Ένωσης

∑ Ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου (acquis communautaire) στην 

εγχώρια νομοθεσία. Η υποψήφια χώρα πρέπει να ενσωματώσει την πρωτοβάθμια και την

δευτεροβάθμια νομοθεσία της ΕΕ στην εγχώρια και επίσης να  αναλάβει και να σέβεται τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο. 

Το 1995, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Μαδρίτη διευκρίνισε περαιτέρω ότι μία 

υποψήφια χώρα η οποία στοχεύει την ένταξη στην ΕΕ πρέπει επίσης έχει κατάλληλες 

διοικητικές και τις δικαστικές δομές προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόζει τους 

κανόνες και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, εκτός του ότι 

χρειάζεται να μεταφερθεί η νομοθεσία της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία, είναι ακόμη πιο 

10 Συνθήκη για την Ευρωπαίκή Ένωση. Διαθέσιμο : 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229el00010331.pdf

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ce32120061229el00010331.pdf
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σημαντικό οι νόμοι να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέσω κατάλληλων διοικητικών και 

δικαστικών δομών.

Εκτός από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και της Μαδρίτης ως επιπρόσθετος όρος 

τέθηκε και η συνεργασία της υποψήφιας χώρας με τις χώρες στην περιοχή. 

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης είναι ο πυρήνας της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ και η

πρόοδος της κάθε χώρας στην διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ εξαρτάται από την επίτευξη 

των κριτηρίων αυτών .

Από τον Μάρτιο του 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προς 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν οι 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που υπάγονται στην διαδικασία Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης . Στις εκθέσεις προόδου γίνεται αναφορά για την πρόοδο της χώρας όσον αφορά τα 

κριτήρια της Κοπεγχάγης , δηλαδή πρώτα εκτιμάται ο βαθμός εκπλήρωσης των πολιτικών 

κριτηρίων, μετά η εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων και έπειτα η ικανότητα της χώρας 

να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο και την ιδιότητα 

του κράτους-μέλους της Ένωσης. Η πρόοδος μιας υποψήφιας χώρας κατά την περίοδο 

αξιολόγησης εκτιμάται βάσει των αποφάσεων που έχουν ληφθεί προκειμένου να 

εκπληρωθούν τα κριτήρια, βάσει των νόμων και των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί, βάσει 

απτών και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά την εφαρμογή βασικών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, κράτους δίκαιου, καλής διακυβέρνησης, οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων και καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς 

και βάσει του γενικού πολιτικού κλίματος και ύπαρξης πολιτικής διαλόγου στην χώρα.

Επιπλέον, για την ένταξη μιας νέας χώρας στην οικογένεια της ΕΕ κομβικό κριτήριο 

αποτελεί η ικανότητα της Ένωσης να ενσωματώσει νέα μέλη την δεδομένη στιγμή.

Για την ένταξη νέων χωρών στην ΕΕ αποφασίζουν ομόφωνα όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Υπουργών.

Όταν μια χώρα υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ οι κυβερνήσεις των χωρών 

μελών οι οποίες αντιπροσωπεύονται στο Συμβούλιο αποφασίζουν  αν θα δεχθούν μια χώρα 

ως υποψήφια ή όχι. Παρομοίως, οι χώρες μέλη αποφασίζουν να ανοίξουν ή να κλείσουν τις 

ενταξιακές διαπραγματεύσεις ή αν οι διαπραγματεύσεις έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά. Η

Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο ετήσιες στρατηγικές και αναφορές προόδου σε κάθε 

κεφάλαιο για κάθε χώρα υποψήφια και συστήνει εάν πρέπει να ξεκινήσουν οι 

διαπραγματεύσεις ή χρειάζεται πρώτα να εκπληρωθούν κάποια σημεία αναφοράς. Βάση της 
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σύστασης της Επιτροπής, το Συμβούλιο υιοθετεί μια κοινή θέση της ΕΕ για κάθε κεφάλαιο 

και αποφασίζει ανάλογα: να ξεκινήσουν ή μη οι διαπραγματεύσεις με την εν λόγο χώρα. Οι 

διαπραγματεύσεις για κάθε κεφάλαιο οριστικά κλείνουν στο τέλος όλης της διαδικασίας 

διαπραγμάτευσης. Η ΕΕ εφαρμόζει την αρχή « τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ώσπου όλα να 

συμφωνηθούν». 

Όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την υποψήφια χώρα για όλα τα 

κεφάλαια με την υποστήριξη της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβούλιου

υπογράφεται η Συνθήκη Προσχώρησης. Για το προσχέδιο της Συνθήκης Προσχώρησης 

πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ και η χώρα υποψήφια. Η Συνθήκη 

Προσχώρησης νέου μέλους πρέπει να επικυρωθεί από κάθε χώρα μέλος της ΕΕ  και επίσης 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συναίνεσή του. Αφού ολοκληρωθεί η 

επικύρωση της Συνθήκης από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ η χώρα για προσχώρηση γίνεται 

μέλος.

Το πρόβλημα σε αυτήν την διαδικασία προσχώρησης είναι ότι τα κράτη μέλη 

μπορούν να εμποδίσουν την είσοδο μιας χώρας στην ΕΕ σε πολλές φάσεις της διαδικασίας 

διεύρυνσης. Αυτό είναι ειδικά προβληματικό στην περίπτωση των χωρών των Δυτικών 

Βαλκανίων επειδή υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα μεταξύ των χωρών αυτών, Επομένως, 

κάθε επόμενη χώρα της περιοχής των ΔΒ η οποία θα γίνει μέλος της ΕΕ μπορεί να τεθεί

όρους σε κάποια υποψήφια χώρα. 

2.2.Η Εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 

Τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές της ΕΕ και είναι 

ζωτικής σημασίας να εφαρμόζονται σωστά από κάθε σημερινή ή μελλοντική υποψήφια χώρα 

για ένταξη στην ΕΕ. 

2.2.1. Η Εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων

Από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης τα πολιτικά κριτήρια είναι ύψιστης σημασίας. Τα 

πολιτικά κριτήρια καθορίζουν αν μια χώρα είναι έτοιμη για να γίνει υποψήφια χώρα για 

ένταξη, ενώ τα υπόλοιπα κριτήρια καθορίζουν την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων και της

διαδικασίας πλήρους ένταξης.

Στο μέρος της ετήσιας έκθεσης προόδου που αναφέρεται στα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης εκτιμάται η σταθερότητα όλων των θεσμών στην χώρα οι οποίοι είναι 
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απαραίτητοι για την εξασφάλιση της δημοκρατίας, του κράτους δίκαιου και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Η έως τώρα εμπειρία από τις διευρύνσεις αποδεικνύει πως η επίτευξη των πολιτικών 

κριτηρίων εκτιμάται με το κατά πόσο ουσιαστικά λειτουργούν οι θεσμοί σε μια χώρα και 

συμβάλουν στην εφαρμογή και στον σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

ελευθεριών στην πράξη. Η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για έναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην ΕΕ. Αναγκαίος όρος που 

πρέπει να πληροί μια χώρα υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ αποτελεί η εξασφάλιση ενός 

ελάχιστου επιπέδου πολιτικής σταθερότητας, ασφαλείας και ξεκάθαρη βούληση των 

πολιτικών ελίτ για διεκπεραίωση των αναγκαίων μεταρυθμίσεων απαραίτητων για

εκδημοκρατισμό και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπάρχει 

πολιτική σταθερότητα και πολιτική διάλογος στην υποψήφια χώρα τότε δεν είναι ρεαλιστικό 

να αναμένεται η χώρα να εκπληρώσει τα οικονομικά κριτήρια της ΕΕ και τα ζητήματα του 

κοινοτικού κεκτημένου.

Σε αυτό το μέρος της μελέτης εξετάζεται η πρόοδος που πραγματοποίησε η ΠΓΔΜ

προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και επίσης αξιολογείται η 

συνεργασία της χώρας και οι σχέσεις καλής γειτονίας με τις χώρες της διεύρυνσης και τα 

κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των εκθέσεων της Επιτροπής από το 2009 έως και το 

2013 εκτιμάται πως η ΠΓΔΜ πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο στις εκθέσεις της Επιτροπής υπάρχουν και 

παρατηρήσεις για ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την λειτουργία των δημοκρατικών 

θεσμών και διαδικασιών στην χώρα.11

Στην συνέχεια γίνεται μια εκτενέστερη ανάλυση και αναφορά στην λειτουργία των 

βασικών δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών στην ΠΓΔΜ σύμφωνα με τα οποία 

καθορίζεται κατά πόσο η χώρα έχει επιτύχει τα πολιτικά κριτήρια που ορίστηκαν στην 

Κοπεγχάγη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλύεται η ομαλή λειτουργία του κοινοβουλίου 

της χώρας και η ύπαρξη πολιτικής διαλόγου, η λειτουργία του δικαστικού συστήματος, η 

διαδικασία διεξαγωγής εκλογών στην χώρα, η ελευθερία έκφρασης, η δημοκρατία και το 

κράτους δίκαιου, η δημόσια διοίκηση καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων και των 

11 Υποργείο Εξωτερικών της ΠΓΔΜ : Θέσεις-κλειδιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ΠΓΔΜ. 
Διαθέσιμο : http://mfa.gov.mk/?q=node/1574#sthash.YfceEuCF.dpuf

http://mfa.gov.mk/?q=node/1574#sthash.YfceEuCF.dpuf
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δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Στο τέλος γίνεται ανάλυση της περιφερειακής συνεργασίας 

της ΠΓΔΜ με τις χώρες της περιοχής.

∑ Λειτουργία του κοινοβουλίου και ύπαρξη πολιτικής διαλόγου 

Στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για την ΠΓΔΜ σημειώνεται πως τα τελευταία 

δύο χρόνια στην χώρα υπήρχαν πολιτικές κρίσεις σε ορισμένες περιόδους ως αποτέλεσμα 

ύπαρξης διαφωνιών μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης καθώς και ως 

αποτέλεσμα της αδυναμίας τους να επιλύσουν τα θέματα αυτά εντός των πλαισίων των 

δημοκρατικών θεσμών. Η αδυναμία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων στην χώρα να 

αναπτύξουν πολιτική διάλογο και να βρουν λύση για τις διαφορές εντός των θεσμών 

συνέβαλε στην κλιμάκωση της κατάστασης και μποϊκοτάζ της λειτουργίας του 

Κοινοβουλίου από το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης στις αρχές του 2013 και ξανά το 

2014. Οι μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και οι επανειλημμένες 

πολιτικές κρίσεις τα τελευταία δυο χρόνια επηρεάζουν τη λειτουργία του κοινοβουλίου και 

καταδεικνύουν την ανάγκη για μια εποικοδομητική πολιτική για το εθνικό συμφέρον.

Κατά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2013, η βίαιη απομάκρυνση των 

βουλευτών της αντιπολίτευσης και των δημοσιογράφων από το θάλαμο του κοινοβουλίου 

οδήγησε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης σε μποϊκοτάζ της λειτουργίας του 

Κοινοβουλίου και απειλή με μποϊκοτάζ των δημοτικών εκλογών. Τελικά η πολιτική κρίση 

επιλύθηκε με επίτευξη συμφωνίας, την 1η Μαρτίου το 2014, σύμφωνα με την οποία η 

αντιπολίτευση δέχθηκε να επιστραφεί στο Κοινοβούλιο και να συμμετάσχει στις δημοτικές 

εκλογές. Από την άλλη πλευρά η  κυβέρνηση δεσμεύθηκε να συστήσει εξεταστική επιτροπή 

για τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή άρχισε να λειτουργεί στα μέσα Ιουνίου και 

κατάρτισε έκθεση για τα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου με συστάσεις για μεταρρυθμίσεις 

των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές, της

κοινοβουλευτικής ασφάλειας, καθώς και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

δημοσιογράφων. Η συναίνεση σχετικά με την τελική έκθεση έδειξε ότι εποικοδομητικές 

λύσεις μπορούν να βρεθούν, με πολιτική βούληση μέσω διαλόγου και συμβιβασμού. 

Οι πολιτικές κρίσεις καταδεικνύουν την ανάγκη για επίλυση των πολιτικών 

προβλημάτων μέσω διαλόγου και εντός του θεσμικού πλαισίου. Η κρίση κατέδειξε επίσης 

την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική συναίνεση σχετικά με το πώς να επιτευχθούν οι 

στρατηγικοί στόχοι της χώρας. 
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Γενικά, η λειτουργία του Κοινοβουλίου επηρεάζεται επανειλημμένα από πολιτικές 

κρίσεις λόγω διαφωνιών της αντιπολίτευσης με τις πολιτικές της κυβέρνησης με αποτέλεσμα

να παρεμποδίζεται η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Η διάλογος μεταξύ των πολιτικών 

κομμάτων στο Κοινοβούλιο και εντός των θεσμών θα πρέπει να βελτιωθεί. 

∑ Εκλογές

Ως προς την οργάνωση και την διεξαγωγή των εκλογών η χώρα έχει σημειώσει 

μεγάλη πρόοδο από το 2008. Το 2008 υπήρχαν σημαντικές παρατηρήσεις εκ μέρους του 

ΟΑΣΕ / ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights) για την διεξαγωγή 

των βουλευτικών εκλογών στην χώρα. Οι παρατηρήσεις αφορούσαν την προεκλογική 

εκστρατεία, την μη τήρηση των διεθνών κανόνων κατά την διεξαγωγή των εκλογών, την 

χρήση βίας και εκφοβισμού των ψηφοφόρων, την γέμιση καλπών κτλ. Αντίθετα με  το 2008, 

το 2013 η αξιολόγηση των δημοτικών εκλογών εκ μέρους του ΟΑΣΕ / ODIHR σε μεγάλο 

βαθμό ήταν θετική. Οι εκλογές αυτές χαρακτηρίστηκαν ως ελεύθερες και δίκαιες και η 

διεξαγωγή τους χαρακτηρίστηκε ως επαγγελματική και αποτελεσματική. Ως αρνητική

επισημάνθηκαν η ταύτιση του κυβερνώντος κόμματος με το κράτος και η κατάχρηση

κρατικών πόρων εκ μέρους της κυβέρνησης για τον σκοπό της προεκλογικής εκστρατείας

καθώς και η μη ισορροπημένη κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, ειδικά από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. 

Παρά των τροποποιήσεων του Εκλογικού Κώδικα και του νόμου για τη 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων μετά από τις συστάσεις του ΟΑΣΕ / ODIHR

κάποια ουσιαστικά πρόβλημα παραμένουν. Σύμφωνα με την έκθεση του 2012 της Ομάδας 

Χωρών κατά της Διαφθοράς (GRECO)12 στην ΠΓΔΜ αποτελεί πρόβλημα η αδιαφανής

χρηματοδότηση εκλογικών εκστρατειών και η αδυναμία της κρατικής υπηρεσίας ελέγχου να 

εφαρμόσει αποτελεσματικά τους κανονισμούς χρηματοδότησης κομμάτων όπως ορίζονται

στο νόμο. Σημαντικό πρόβλημα είναι και οι σχέσεις μεταξύ των ιδιωτικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και των πολιτικών κομμάτων. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι

μεγαλύτεροι χορηγοί των προεκλογικών εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων μέσω 

παροχής τεράστιων εκπτώσεων και δυσανάλογο διαφημιστικού χώρου σε ορισμένα κόμματα.

12 Council of Europe: Groupe d’Etats contre la corruption (Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς). Evaluation 
Report. Διαθέσιμο : . 
,http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2014)2_Second_The%20former%20
Yugoslav%20Republic%20of%20Macedonia_EN.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2014)2_Second_The%20former%20Yugoslav%20Republic%20of%20Macedonia_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2014)2_Second_The%20former%20Yugoslav%20Republic%20of%20Macedonia_EN.pdf
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∑ Κοινωνία των πολιτών

Η Κοινωνία των πολιτών στην ΠΓΔΜ είναι ιδιαίτερα πολωμένη και 

πολιτικοποιημένη. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην ουσία υποστηρίζουν κάποιο κόμμα 

και υποστηρίζονται από κάποιο κόμμα. Ενδεικτικό για αυτήν την κατάσταση αποτελεί η 

οργάνωση διαδηλώσεων και αντίστοιχων αντιδιαδηλώσεων.

Σύμφωνα με το νόμο στην ΠΓΔΜ για την Κοινωνία των Πολιτών και τις  ΜΚΟ 

απαγορεύεται να διοργανώνουν δραστηριότητες υποστήριξης πολιτικών κομμάτων και να 

χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από πολιτικά κόμματα.  Όμως, είναι γεγονός ότι στην 

ΠΓΔΜ υπάρχουν ιδρύματα και οργανώσεις πολιτών που χρηματοδοτούνται από τα πολιτικά 

κόμματα, τα οποία δημοσιεύουν αναλύσεις, διεξάγουν δημοσκοπήσεις και οργανώνουν 

εκδηλώσεις για την υποστήριξη των κομμάτων. Παρά αυτής της καταπάτησης του νόμου 

δεν υπάρχουν κυρώσεις για τις ΜΚΟ που παραβιάζουν τους νόμους.

Ένα υψηλό ποσοστό των πολιτών της ΠΓΔΜ δεν πιστεύει τις οργανώσεις πολιτών 

και 69% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ΜΚΟ. 

Υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με τις διαδηλώσεις και τις αντιδιαδηλώσεις από τις ΜΚΟ. 

Είναι θολές οι γραμμές της ανεξαρτησίας μεταξύ των ΜΚΟ και των πολιτικών κομμάτων, 

πράγμα το οποίο δεν συμβάλει στην αντίληψή τους ως ανεξάρτητους οργανισμούς ζωτικής 

σημασίας για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας.

∑ Δικαστικό σύστημα

Βασική αρχή σε κάθε κράτος δίκαιου πάνω στην οποία θα πρέπει να βασίζεται το 

δικαστικό σύστημα είναι η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την νομοθετική και την

εκτελεστική εξουσία. Οι δικαστές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και από τις κοινωνικές 

ομάδες όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, τα ΜΜΕ, τα συνδικάτα κτλ. Τα μεγαλύτερα 

προβλήματα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η ΠΓΔΜ είναι η ανεξαρτησία των δικαστών 

και η πολιτική επιρροή και πίεση που ασκείται πάνω τους καθώς και η αποτελεσματικότητα 

των δικαστηρίων. Η διάρκεια των εκδικάσεων στην ΠΓΔΜ είναι πολύχρονη, πράγμα το 

οποίο προκαλεί αναξιοπιστία στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. 

Προκειμένου τα δικαστήρια να προστατεύουν πραγματικά τα δικαιώματα των ανθρώπων οι 

δικαστικές διαδικασίες πρέπει να είναι γρήγορες και αποτελεσματικές.  

Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος στην ΠΓΔΜ 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση. Παρά το 
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γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών μεταρρυθμίσεων ολοκληρώθηκαν μεταξύ το 

2004 και το 2010, τα προβλήματα ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των διακστηρίων 

παραμένουν στην πράξη. 

Προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθεί η δικαστική εξουσία από την νομοθετική και την 

εκτελεστική και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος το 2005 

έγιναν μεταρυθμίσεις στην διαδικασία εκλογής των δικαστών και μελών του Δικαστικού 

Συμβουλίου. Μέχρι τότε οι δικαστές εκλέγονταν και ψηφίζονταν από το Κοινοβούλιο μετά 

από πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας, τα μέλη του οποίου εκλέγονταν 

επίσης από το Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατία. Σύμφωνα με το νέο νόμο, η

εκλογή των δικαστών είναι στην αρμοδιότητα του Δικαστικού Συμβουλίου. Το ΔΣ 

αποτελείται από 15 μέλη  από τα οποία 8 εκλέγονται από τους δικαστές, 5 εκλέγονται από το 

Κοινοβούλιο, 2 μέλη προτείνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους εκλέγει το 

Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι 

μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου. Πρόοδος για επίτευξη πολιτικής ανεξαρτησίας του 

Δικαστικού Συμβουλίου και του δικαστικού συστήματος αποτελεί ο τρόπος εκλογής των 

δικαστών, επειδή 8 από τους 15 εκλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές ωστόσο, η έμμεση

εκλογή των υπολοίπων δικαστών από το Κοινοβούλιο και η συμμετοχή του Υπουργού 

Δικαιοσύνης στο Δικαστικό Συμβούλιο αποτελεί κίνδυνος και πάλι για πολιτική επιρροή. 

Επίσης, υπάρχει κίνδυνος διαφθοράς επειδή η εκλογή των δικαστών είναι στην αρμοδιότητα 

μόνο ενός οργάνου, του Δικαστικού Συμβουλίου.

Οι μεταρυθμίσεις του νομικού συστήματος δεν είναι επαρκείς για την επίτευξη 

ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και των δικαστών. Οι συνταγματικές και οι νομικές 

τροποποιήσεις είναι μόνο αφετηρία για διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών από την 

νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, από την διοίκηση των δικαστηρίων και κοινωνικών 

ομάδων όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, τα ΜΜΕ κτλ. Χρειάζεται κράτος δίκαιου στο οποίο 

η δικαιοσύνη θα είναι φύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσο για περιορισμό της 

εξουσίας. 

Η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος είναι μια ιδιαίτερη ανησυχία στο σύνολο 

των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα και στην ΠΓΔΜ 

καθώς το υψηλό επίπεδο των πολιτικών πιέσεων στο δικαστικό σύστημα είναι εμφανές. Η 

απειλή για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος προέρχεται από την δυνατότητα 

κρατικής παρέμβασης και επιρροής η οποία είναι δυνατή λόγω του ελέγχου του 
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προϋπολογισμού των δικαστηρίων και των διαδικασιών διορισμού ή τερματισμού δικαστών 

και εισαγγελέων. Η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος εκτός από το κράτος 

επηρεάζεται και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό και κυρίως όσον 

αφορά τα αποτελέσματα σε δικαστικές υποθέσεις.

∑ Ελευθερία έκφρασης

Η ελευθερία τύπου γενικά στην περιοχή των Βαλκανίων και ειδικότερα στις χώρες 

της πρώην Γιουγκοσλαβίας είναι περιορισμένη με αποτέλεσμα οι χώρες της περιοχής να 

χαρακτηρίζονται ως μερικώς ελεύθερες όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης.

Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» για την 

ελευθερία του τύπου για το 2013 η ΠΓΔΜ κατατάσσεται στην 123η θέση, δηλαδή στην 

χειρότερη θέση από όλες τις χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, ανάμεσα σε 180 

χώρες παγκοσμίως που κατατάσσονται13. Η κατάσταση με την ελευθερία έκφρασης στην 

ΠΓΔΜ επιδεινώθηκε τα τελευταία 3- 4 χρόνια. Η πολιτική πίεση και το κλείσιμο ΜΜΕ τα 

οποία ασκούν ανοικτή κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές είναι κάποια από τα 

παραδείγματα που εξηγούν γιατί η ΠΓΔΜ βρέθηκε σε τόσο χαμηλή κατάταξη όσον αφορά 

την ελευθερία έκφρασης. Στην καλύτερη θέση όλων των βαλκανικών κρατών βρίσκεται  η 

Σλοβενία, 43η θέση, ακολουθεί η Σερβία – 54η και μετά η Κροατία 65η. 

Η οργάνωση  «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» εκτιμά τον βαθμό ελευθερίας 

έκφρασης σε μια χώρα βάσει των εξής έξι κριτηρίων: ύπαρξη πλουραλισμού, ανεξαρτησίας

των μέσων ενημέρωσης, αυτολογοκρισίας, νομικό πλαίσιο για τα ΜΜΕ, διαφάνεια και 

υποδομών πληροφόρησης. Κάθε χώρα λαμβάνει ένα βαθμό από 0 έως 100, με το μηδέν να 

αντιστοιχεί σε μια ιδανική κατάσταση.

Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, στην ΠΓΔΜ μετά την απέλαση των 

δημοσιογράφων από τη Βουλή τον Δεκέμβριο το 2012 κατά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού η φήμη της χώρας σχετικά με την ελευθερία έκφρασης επιδεινώθηκε

σημαντικά. Επιπρόσθετα, το κλείσιμο μερικών μέσων μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία 

χρόνια έχει μειώσει την ποικιλία των διαφορετικών απόψεων στη διάθεση των πολιτών.

Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, ο υψηλός βαθμός της πόλωσης των μέσων 

13 Economist: Press freedom in the Balkans. Troublesome times: The media feel under rising political and 
business pressure, 12/04/2014. Διαθέσιμο : 
http://www.economist.com/news/europe/21600719-media-feel-under-rising-political-and-business-pressure-
troublesome-times

http://www.economist.com/news/europe/21600719-media-feel-under-rising-political-and-business-pressure-troublesome-times
http://www.economist.com/news/europe/21600719-media-feel-under-rising-political-and-business-pressure-troublesome-times
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ενημέρωσης βάσει πολιτικής γραμμής και μέσω της αδιαφανούς χρήσης της κρατικής 

διαφήμισης, εμποδίζει την ανάπτυξη της αντικειμενικής δημοσιογραφίας, θέτει οικονομική 

πίεση στους δημοσιογράφους και στους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και προωθεί λανθασμένα 

επαγγελματικά πρότυπα. 

Η ΕΕ καθώς και καταξιωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως Freedom House 

και «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», έχουν επισημάνει τη μείωση της ελευθερίας έκφρασης 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ΠΓΔΜ. Η προσοχή στρέφεται προς τους περιοριστικούς 

νόμους για τα μέσα ενημέρωσης, το μεγάλο μερίδιο της κυβέρνησης στις διαφημίσεις, η 

έλλειψη διαφάνειας της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ και η πόλωση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης κατά πολιτικής γραμμής. Σύμφωνα με παραπάνω, η ελευθερία των μέσων 

ενημέρωσης και η ελευθερία του λόγου στην ΠΓΔΜ έχουν περιθωριοποιηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. 

Η επιρροή της κυβέρνησης στα ΜΜΕ γίνεται μέσω διάθεσης σημαντικών 

χρηματοοικονομικών πόρων για διαφήμιση και προώθηση του κυβερνητικού έργου.  Με 

αυτό τον τρόπο δημιουργείται πελατειακή σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και τα ΜΜΕ.  Η 

κυβέρνηση επικρίνεται για την μεγάλη διαφημιστική προβολή του έργου της, η οποία ευνοεί 

τα υπέρ κυβερνητικά ΜΜΕ και αυξάνει την οικονομική εξάρτηση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης από την κυβέρνηση. Το 2012 η κυβέρνηση βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ 

των 50 μεγαλύτερων χρηστών διαφήμισης στην χώρα. Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής έθεσε αυτό ως μια σοβαρή ανησυχία. Τουλάχιστον το 1% του ετήσιου εθνικού 

προϋπολογισμού (20 εκατομμύρια ευρώ) ξοδεύονται σε μέσα ενημέρωσης μέσω 

κυβερνητικών εκστρατειών και διαφημίσεων. Αυτό αποδεικνύει την τεράστια επιρροή που 

έχουν οι κρατικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν 

κριτήρια για το πώς θα διανεμηθούν αυτά τα κεφάλαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα 

οποία είναι φιλικά προς την κυβέρνηση ευνοούνται έναντι των άλλων ΜΜΕ. Παρά το 

γεγονός ότι η ελευθερία έκφρασης προστατεύεται και εγγυάται από το Σύνταγμα της χώρας, 

οι άνθρωποι με μεγάλη πολιτική επιρροή στην χώρα φαίνεται να μην το υποστηρίζουν 

αμερόληπτα αυτό το δικαίωμα. Επιπλέον, τα υψηλά πρόστιμα για τους δημοσιογράφους οι 

οποίοι θα κριθούν ότι δυσφημούν αποθαρρύνουν την ελευθερία έκφρασης και ενθαρρύνουν 

την λογοκρισία. 

Τα περισσότερα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδέονται με πολιτικά ή 

επιχειρηματικά ισχυρούς ανθρώπους, πράγμα το οποίο επηρεάζει το περιεχόμενο και την 
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αντικειμενικότητα των ειδήσεων. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τείνουν να υποστηρίζουν τις 

θέσεις της κυβέρνησης. Το τοπίο των μέσων ενημέρωσης δραστικά μεταβλήθηκε υπέρ της 

κυβέρνησης μετά το κλείσιμο του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού Α1, το 2011, όταν ο 

ιδιοκτήτης του σταθμού και μεγαλοεπιχειρηματίας φυλακίστηκε για φοροδιαφυγή και 

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Το κλείσιμο του ομίλου ΜΜΕ του Ραμκόβσκι έδωσε 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά στα υπέρ κυβερνητικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

δημόσιου MRTV και πολλών ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, εφημερίδων και 

ηλεκτρονικών μέσων.

Τα γεγονότα στο Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο το το 2012, όταν κατά την ψήφιση του 

προϋπολογισμού απομακρύνθηκαν βίαια οι δημοσιογράφοι από τον θάλαμο χειροτέρεψε 

ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην χώρα με την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα 

πρόσβασης στην πληροφορία.  

Στην ΠΓΔΜ υπάρχουν πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αν ληφθεί υπόψη το

μέγεθος της αγοράς και του πληθυσμού. Αυτό το γεγονός επηρεάζει την ικανότητα των 

ΜΜΕ να είναι κερδοφόρα και ανεξάρτητα. Ο μεγάλος αριθμός ΜΜΕ στην χώρα σημαίνει 

όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή τους από διάφορες ομάδες συμφερόντων,

συμπεριλαμβανομένου και πολιτικών κομμάτων, για την οικονομική τους επιβίωση. Αυτό 

από την άλλη πλευρά θέτει σε κίνδυνο την αμεροληψία τους. Επίσης, η έλλειψη ενότητας 

μεταξύ των επαγγελματιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων  

παρεμποδίζει την ικανότητά τους να αμφισβητήσουν την επιρροή των πολιτικών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ΜΜΕ στην ουσία αποτελούν μεγαλύτεροι χορηγοί 

εκλογικών εκστρατειών καθώς μέσω των εκπτώσεων που δίνουν στις διαφημίσεις των 

κομμάτων στην ουσία έμμεσα χρηματοδοτούν τα κόμματα. Η Ένωση Δημοσιογράφων, η 

Ανεξάρτητη Ένωση Δημοσιογράφων και το Ινστιτούτο Μέσων Ενημέρωσης στην ΠΓΔΜ

κάλεσε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του  2013, να ψηφίσει νόμο ο οποίος θα απαγορεύει  

την παροχή δωρεών σε πολιτικά κόμματα υπό την μορφή εκπτώσεων στις διαφημίσεις κατά 

τη διάρκεια των εκλογικών εκστρατειών. Το Κοινοβούλιο ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε 

τέτοιες αλλαγές του νόμου.  

Παρά τις πολλές ελλείψεις και προβλήματα στον χώρο των ΜΜΕ έχουν γίνει και 

κάποια βήματα για την βελτίωση της κατάστασης  και ενδυνάμωση της ελευθερίας έκφρασης 

στην χώρα. Πρώτον, με αλλαγή της νομοθεσίας, αποποινικοποιήθηκε η δυσφημιστική 

δημοσιογραφία.  Άλλο ένα σημαντικό βήμα που έγινε το 2012, είναι η απόφαση του 
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Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί 

στην πολιτική, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Ωστόσο, παραμένουν τα προβλήματα με την ελευθερία έκφρασης στην χώρα και χρειάζεται 

ανάπτυξη πιο ανεξάρτητων ΜΜΕ.

∑ Διαφθορά

Η διαφθορά παραμένει ως πρόβλημα στην ΠΓΔΜ, παρόλο που μειώνεται από χρόνο 

σε χρόνο. 

Σύμφωνα με έρευνα του Transparency International η διαφθορά στην ΠΓΔΜ είναι 

παρούσα στον τομέα της παιδείας, της δικαιοσύνης, της υγείας, της αστυνομίας και των 

δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες κυρίως ασχολούνται με την έκδοση άδειων και καταχώρηση 

στοιχείων.  Σύμφωνα με την έκθεση της «Ομάδας Κρατών κατά της Διαφθοράς» (GRECO)14

στην οποία γίνεται εκτίμηση της διαφθοράς των βουλευτών, των δικαστών και των 

εισαγγελέων διαπιστώνεται πως παρά το γεγονός ότι η ΠΓΔΜ έχει ένα καλό νομικό πλαίσιο 

για την πρόληψη της διαφθοράς , είναι ανεπαρκής η εφαρμογή του στην πράξη. Επίσης στην 

πιο πρόσφατη έκθεση του GRECO, η οποία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και 

δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο το 2014 στο Στρασβούργο, επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση 

των πολιτικών κομμάτων είναι ένα  πρόβλημα στην ΠΓΔΜ όπως και στις άλλες βαλκανικές 

χώρες, το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Όπως επισημαίνεται στην αναφορά του GRECO, οι 

βουλευτές πρέπει να αναπτύξουν μια διαφορετική κουλτούρα για την ακεραιότητά τους. Ο 

κώδικας δεοντολογίας των βουλευτών θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αξιόπιστο 

μηχανισμό ελέγχου και κυρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους δικαστές και για τους 

εισαγγελείς. 

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) είναι ένα όργανο του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, το οποίο στοχεύει στην βελτίωση της ικανότητας των μελών του για 

καταπολέμηση της διαφθοράς με την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα 

και τις συστάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Βοηθά τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου να εντοπίσουν τις ελλείψεις των εθνικών πολιτικών για την καταπολέμηση της 

14 Council of Europe: Groupe d’Etats contre la corruption (Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς). Evaluation 
Report. Διαθέσιμο : . 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2012)2_FYROMacedonia_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/GrecoEval4(2013)4_TheFYROMacedonia_E
N.pdf

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2012)2_FYROMacedonia_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/GrecoEval4(2013)4_TheFYROMacedonia_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/GrecoEval4(2013)4_TheFYROMacedonia_EN.pdf


34

διαφθοράς, προτρέποντας τις αναγκαίες νομοθετικές, θεσμικές και πρακτικές 

μεταρρυθμίσεις. Η GRECO περιλαμβάνει 47 χώρες: τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης μεταξύ των οποίων και η ΠΓΔΜ, συν τη Λευκορωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής.

Οι προσπάθειες της ΠΓΔΜ για την καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθούν να 

είναι ασαφείς και κυρίως αναποτελεσματικές αν και σχεδόν κάθε κυβέρνηση από την 

ανεξαρτητοποίηση της χώρας θέτει την καταπολέμηση της διαφθοράς ως προτεραιότητα.

GRECO σημειώνει ότι η Εθνική Επιτροπή για την Πρόληψη της Διαφθοράς διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς στην ΠΓΔΜ, αλλά η 

Επιτροπή χρειάζεται περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και προσωπικό στην 

διάθεσή της. Μια σειρά από μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις 

των κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έγιναν την  δεκαετία του 1990, παραμένουν 

ανεπίλυτες προκαλώντας αλληλεπάληλες κατηγορίες μεταξύ του κυβερνώντος VMRO-

DPMNE και του αντιπολιτευόμενο SDSM. 

∑ Δημόσια διοίκηση

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην δημόσια διοίκηση στα

πλαίσια της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Το νομικό πλαίσιο για τη δημόσια 

διοίκηση εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένο και επηρεάζει την ενότητα, την διαφάνεια 

και τη λογοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία για 

τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, μόνιμοι και προσωρινοί, 

γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μέτρηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων της 

διαφάνειας και της μεταρρύθμισης.

Υπάρχει πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Παρόλο που έχουν καθοριστεί 

σαφείς διαδικασίες και τρόποι αξιολόγησης των υποψηφίων κατά την πρόσληψη 

σημειώνεται ότι στις προσλήψεις των δημοσίων υπαλλήλων δεν σέβονται πλήρως οι αρχές 

της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις παράτυπων προσλήψεων

προσωπικού. Κάποιες προσλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής 

παρά ως ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των θεσμών .

Οι στόχοι για τη δίκαιη εκπροσώπηση των εθνικοτήτων στην δημόσια διοίκηση

παρόλο που έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν έχουν 

επιτευχθεί σε όλο τον δημόσιο τομέα. Η διαδικασία πρόσληψης των μελών των μειονοτήτων 
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χρειάζεται ακόμη να εναρμονιστεί με τις γενικές διαδικασίες προσλήψεων. Οι προσπάθειες 

για την επίτευξη δίκαιης εκπροσώπησης των μειονοτήτων πρέπει να είναι σε ευθυγράμμιση 

με τις πραγματικές ανάγκες για προσωπικό των ιδρυμάτων.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εκκρεμών ζητημάτων, οι αρχές συνέχισαν τις 

εργασίες για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την δημόσια διοίκηση που θα κατοχυρώνει τις 

θεμελιώδεις αρχές της διαφάνειας, της αξίας και της δίκαιης εκπροσώπησης στην δημόσια 

διοίκηση. Πρόσθετες προσπάθειες πρέπει να γίνουν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και 

του επαγγελματισμού της δημόσιας διοίκησης. Επίσης στα πλαίσια της διαφανούς 

λειτουργίας του δημοσίου τομέα πρέπει να διατεθούν επίσημα στοιχεία για τον συνολικό 

αριθμό εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Υπήρξε πρόοδος στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης που αφορά την

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και σταδιακή εισαγωγή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

∑ Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία των μειονοτήτων

Το ζήτημα των μειονοτήτων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και από τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί εξαρτάται αν τα 

Βαλκάνια θα εξελιχτούν σε περιοχή ειρήνης και σταθερότητας ή θα αποτελέσουν μια ζώνη 

παρατεταμένων εθνικών συγκρούσεων. Η πολυμορφία και η εθνική ανομοιογένεια του 

πληθυσμού σε όλες τις βαλκανικές χώρες βρίσκεται στη βάση αυτού του προβλήματος.

Η ηγεσία του τότε προέδρου Γκλιγκόροφ είχε συνειδητοποιήσει εξ’αρχής ότι η 

ειρηνική μεταβατική πορεία της χώρας ήταν ανέφικτη χωρίς την ενεργή συμμετοχή των 

μειονοτήτων στην δημόσια ζωή και την ηγεσία της χώρας. Για αυτό το λόγο η ΠΓΔΜ στην 

αρχή της ανεξαρτητοποίησης υιοθέτησε ένα μοντέλο συναινετικής πολιτικής απέναντι στις 

μειονότητες με συνεχείς προσπάθειες για συνεργασία και ένταξη των μειονοτήτων στην 

δημόσια ζωή, με σκοπό επίτευξης αρμονικής συνύπαρξης των πολιτών της.15 Στο ίδιο 

πλαίσιο, η ΠΓΔΜ έχει υπογράψει και επικυρώσει όλες τις διεθνείς συμφωνίες και 

15Κοππά Μαριλένα, Οι Μειονότητες στα Μετά – Κομμουνιστικά Βαλκάνια : Πολιτικές του κέντρου και 
μειονοτικές απαντήσεις, ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ, Αθήνα, 1997, σελ. 78
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διακηρύξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των μειονοτήτων 

κάνοντάς τους νόμους του κράτους16. 

Από την αρχή της ανεξαρτητοποίησης της ΠΓΔΜ είχαν αναγνωριστεί οι μειονότητες 

οι οποίες υπήρχαν στην χώρα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1991 μεταξύ των άλλων 

βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιών και ελευθεριών που εγγυούνται στους πολίτες της

χώρας, εγγυάται και το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της εθνικής, γλωσσικής και 

θρησκευτικής ταυτότητας.17 Στην ΠΓΔΜ αναγνωρίζονται πολλά δικαιώματα στις 

μειονότητες που είναι καθοριστικά για την διατήρηση της ξεχωριστής ταυτότητάς τους, όπως 

είναι το δικαίωμα χρήσης της μητρικής τους γλώσσας και του αλφαβήτου τους στις 

συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια όργανα, το δικαίωμα μόρφωσης στην 

μητρική γλώσσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και το δικαίωμα 

ελεύθερης έκφρασης της θρησκείας. Επίσης, οι μειονότητες στην ΠΓΔΜ απέκτησαν και 

δικαίωμα ίδρυσης πολιτισμικών και καλλιτεχνικών ιδρυμάτων, επιστημονικών και άλλων 

ενώσεων με σκοπό ελεύθερης έκφρασης, διατήρησης και ανάπτυξης του πολιτισμού τους. 18

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Οχρίδας19 και την αναθεώρηση του 

Συντάγματος και του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση οι μειονότητες απέκτησαν 

δικαίωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην μητρική τους γλώσσα και δικαίωμα ίδρυσης 

ιδιωτικών πανεπιστημίων στις γλώσσες των μειονοτήτων. 

Από την αρχή της ανεξαρτητοποίησης η ηγεσία της ΠΓΔΜ έκανε σοβαρές 

προσπάθειες για αποτελεσματική ενσωμάτωση των μειονοτήτων σε όλα τα επίπεδα και σε 

όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας όλοι πολίτες 

έχουν ελευθερία συμμετοχής στα όργανα δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα 

με τις μεταρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στους νόμους για την αποκέντρωση της τοπικής 

αυτοδιοίκηση μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Οχρίδας και την αναθεώρηση του 

Συντάγματος το 2001, οι μειονότητες απέκτησαν μεγαλύτερα και σημαντικά δικαιώματα 

αναλογικής συμμετοχής σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στα όργανα τοπικής 

16 Άρθρο 118 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ του 1991 με το οποίο ορίζεται ότι όλες οι διεθνείς Συνθήκες που 
έχουν επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο είναι μέρος της εγχώριας έννομης τάξης και δεν μπορούν να 
τροποποιηθούν κανένα με νόμο
17Άρθρο 8, 19 και 48 του Συντάγματος της ΠΓΔΜ του 1991
18 Άρθρο 44 του Συντάγματος του 1991
19 Η Συμφωνία της Οχρίδας υπογράφτηκε 13 Αυγούστου το 2001. Είναι η συμφωνία πλαισίου με την οποία 
έληξε η σύγκρουση μεταξύ της παραστρατιωτικής αλβανικής οργανώσης (ONA– Αλβανικός Απελευθερωτικός 
Στρατός) και τις στρατιωτικές δυνάμεις της ΠΓΔΜ και με την οποία συμφωνήθηκε ειρήνη και εδαφική 
ακεραιότητας της χώρας με αντάλλαγμα αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας και αναγνώριση 
επιπρόσθετωνδικαιωμάτων στην αλβανική μειονότητα, κυρίως σε τρείς κρίσιμους τομείς : στην χρήση της 
γλώσσας, στην παιδεία και συμμετοχή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
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αυτοδιοίκησης. Στους δήμους οι οποίοι έχουν μειονοτικό πληθυσμό πρακτικά αυτό ο νόμος 

σημαίνει δυνατότητα των μειονοτήτων να  συμμετέχουν στην λήψη και την εφαρμογή 

αποφάσεων οι οποίες αφορούν άμεσα την ζωή τους. Επιπλέον, στα όργανα της δικαιοσύνης 

της ΠΓΔΜ υπάρχει ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός ατόμων που ανήκουν στις μειονότητες.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω για τα δικαιώματα των μειονοτήτων 

στην ΠΓΔΜ μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα ότι οι μειονότητες στην ΠΓΔΜ από την 

αρχή της ανεξαρτητοποίησης της χώρας έχουν αναγνωρισμένα πολλά σημαντικά δικαιώματα 

και απολάμβαναν υψηλό βαθμό προστασίας της εθνικής, θρησκευτικής, πολιτισμικής και 

γλωσσικής ταυτότητας. 

∑ Περιφερειακή συνεργασία και σχέσεις καλής γειτονίας

Όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας της 

ΠΓΔΜ με τα κράτη της περιοχής, γενικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από όλες τις 

αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ΠΓΔΜ έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες 

και έχει συνάψει συμφωνίες διμερούς συνεργασίας σε πολλούς τομείς. Επίσης, η χώρα 

συμμετέχει ενεργά σε περιφερειακές πρωτοβουλίες και διατηρεί εποικοδομητικό ρόλο στις

διμερείς σχέσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες 

χώρες. 

Οι σχέσεις με την Αλβανία είναι καλές και αναπτύσσονται περαιτέρω από χρόνο σε 

χρόνο. Οι δύο χώρες συνεργάζονται σε περισσότερα θέματα από τα πιο σημαντικά είναι η 

αμοιβαία συνεργασία για έλεγχο των συνόρων και για καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος. Επίσης, πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία για απελευθέρωση του καθεστώτος 

θεωρήσεων μεταξύ των δύο χωρών. 

Επίσης, οι σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνέχισαν να είναι καλές. Οι δύο χώρες 

έχουν συνάψει συμφωνίες σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της παιδείας, της υγείας και 

της ιατρικής επιστήμης καθώς και στον τομέα της ασφάλειας και συνεργασίας της 

αστυνομίας. 

Όσον αφορά τις σχέσεις με τη Βουλγαρία, προέκυψαν κάποιες διαφορές μεταξύ των 

δύο χωρών κυρίως όσον αφορά την ερμηνεία της ιστορίας και θέματα αναγνώρισης 

μειονοτήτων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Οι διαφορές αυτές συνοδεύτηκαν από 

προειδοποιητικά μνήματα από την Βουλγαρία για την ευρωενταξιακή πορεία της ΠΓΔΜ και 

η δυνατότητα της Βουλγαρίας να εμποδίσει την ένταξη της ΠΓΔΜ στις ευρωατλαντικές 
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δομές. Από την άλλη πλευρά συνεχίζεται η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο 

χωρών, η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και οι καλές εμπορικές σχέσεις. 

Η συνεργασία με το Μαυροβούνιο ενισχύεται συνεχώς. Οι δύο χώρες συνεργάζονται 

στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας και επιστήμης. Η συνεργασία διευρύνθηκε και στον 

τομέα της ασφάλειας και συνεργασία για έκδοση των πολιτών που εμπλέκονται σε υποθέσεις 

οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς τέθηκε σε ισχύ.

Γενικά οι σχέσεις της ΠΓΔΜ με την Σερβία διατηρούνται σε καλό επίπεδο αν και 

επηρεάστηκαν σε ένα βαθμό από την αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου εκ μέρους της 

ΠΓΔΜ. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει την Συμφωνία συνοριακής οριοθέτησης μεταξύ της 

ΠΓΔΜ και το Κοσσυφοπέδιο. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν εξελίξεις σχετικά με τη 

διαφορά μεταξύ των Ορθοδόξων εκκλησιών των δύο χωρών, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για 

βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, πράγμα το οποίο το επιβεβαίωσαν και οι δύο 

πρωθυπουργοί κατά την τελευταία τους συνάντηση στα Σκόπια τον Ιανουάριο το 2014. 

Υπάρχουν Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της υγείας, των 

εσωτερικών υποθέσεων - αμοιβαία εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές 

υποθέσεις καθώς και συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Με το Κοσσυφοπέδιο η ΠΓΔΜ έχει αναπτύξει ευρεία συνεργασία η οποία συνεχώς 

διευρύνεται. Το Κόσοβο είναι σημαντικό εμπορικός εταίρος της ΠΓΔΜ. Υπάρχει 

συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και στον τομέα καταπολέμησης του παράνομου 

εμπορίου και μετανάστευσης. Επίσης υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον 

τομέα του πολιτισμού. 

Οι σχέσεις με την Κροατία είναι πολύ καλές. Η Κροατία αποτελεί σημαντικός 

εμπορικός εταίρος της ΠΓΔΜ. Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει συμφωνία για την αμοιβαία

προστασία των μειονοτήτων. Επίσης, η Κροατία υποστηρίζει ενεργά την ΠΓΔΜ στην 

ευρωατλαντική πορεία της, προσφέροντας την βοήθειά της μέσω ανταλλαγής εμπειριών 

καθώς η Κροατία πρόσφατα διάνυσε τον δρόμο προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 

Με την Τουρκία η ΠΓΔΜ διαχρονικά έχει πολύ καλές σχέσεις και στενή οικονομική 

και πολιτική συνεργασία. 

Γενικά υπάρχει συνεργασία μεταξύ της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας σε πολλά επίπεδα :

σε οικονομικό, στον τομέα της ασφάλειας, διασυνοριακή συνεργασία στα πλαίσια των 

εργαλείων IPA της ΕΕ, Ωστόσο, η περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο 

χωρών επηρεάζεται από το ανοικτό ζήτημα σχετικά με την ονομασία της χώρας. 
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∑ Ανακεφαλαίωση για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων

Είναι πολύ σημαντική η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης στην 

περίοδο πριν τις διαπραγματεύσεις. Τα οικονομικά κριτήρια και το  acquis communautaire 

(κοινοτικό κεκτημένο) έχουν δευτερεύουσα σημασία στα πρώτα στάδια της προσχώρησης 

στην ΕΕ . Η πολιτική σταθερότητα δηλαδή η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων, αποτελεί 

προϋπόθεση για έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει πολιτική 

σταθερότητα θεωρείται πως δεν είναι εφικτό μια χώρα υποψήφια να λύνει αποτελεσματικά 

τα οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν από το acquis communautaire 

(κοινοτικό κεκτημένο).

Γενικά, από το 2009 η Επιτροπή εκτιμά πως η ΠΓΔΜ πληροί επαρκώς τα πολιτικά 

κριτήρια της Κοπεγχάγης και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια των ετών 

προς την εκπλήρωσή τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα θέματα στα οποία πρέπει να 

προχωρήσουν περαιτέρω οι μεταρυθμίσεις και να βελτιωθεί η δημοκρατική διαδικασία στην 

χώρα. Μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι : η 

ενίσχυση και η προώθηση της πολιτικής διαλόγου στην χώρα εντός των θεσμών, η εφαρμογή 

της μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος, η βελτίωση της ελευθερίας έκφρασης, της

ανεξαρτησίας των ΜΜΕ και της διαλόγου της κυβέρνησης με τους δημοσιογράφους, 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της 

δημόσιας διοίκησης και της αποκέντρωσης, η εναρμόνιση της δίκαιης εκπροσώπησης των 

μειονοτήτων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες προσλήψεων 

των θεσμών. 

2.2.2. Η Εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας εξετάζεται η πρόοδος που έχει σημειώσει η ΠΓΔΜ 

στην πορεία της προς την ΕΕ ως προς την επίτευξη των οικονομικών κριτηρίων της 

Κοπεγχάγης. 

Μια υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ προκειμένου να γίνει μέλος εκτός του ότι 

χρειάζεται να εκπληρώσει τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης απαιτείται να εκπληρώσει 

και τα οικονομικά κριτήρια που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κομισιόν στην Κοπεγχάγη το 1993. 

Τα οικονομικά κριτήρια της Κοπεγχάγης αφορούν δύο βασικά πράγματα :

1. Ύπαρξη λειτουργικής οικονομίας της αγοράς και 
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2. Ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στα πλαίσια της 

ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Προκειμένου να υπάρχει λειτουργική οικονομία της αγοράς σε μια χώρα πρέπει να

υπάρχει συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τις οικονομικές πολιτικές που 

εφαρμόζονται και μακροοικονομική σταθερότητα. Αυτοί οι δύο παράγοντες είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί για την ενδυνάμωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων επειδή επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει 

λειτουργικό δικαστικό σύστημα, αναπτυγμένος χρηματοπιστωτικός τομέας καθώς και να μην 

υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων στην αγορά. Επομένως, 

προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει αν μια υποψήφια χώρα για ένταξη στην 

Ένωση εκπληρώνει το πρώτο οικονομικό κριτήριο εξετάζει τα εξής :

∑ Πρώτα, κατά πόσο υπάρχει ευρεία πολιτική συναίνεση μεταξύ των πολιτικών 

δυνάμεων στην χώρα για τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής.

∑ Μετά, αναλύει τη μακροοικονομική σταθερότητα στην χώρα, δηλαδή την

αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόζονται.

∑ Επίσης, εξετάζει και τον ρόλο του κράτους στην οικονομία, δηλαδή  σε ποιες 

και πόσες επιχειρήσεις έχει μερίδιο το κράτος και σε τι βαθμό συμμετέχει το 

κράτος ως εργοδότης καθώς και κατά πόσο επηρεάζει την λειτουργία της 

αγοράς μέσω επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών μέτρων υποστήριξης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

∑ Έπειτα, εξετάζεται αν υφίστανται εμπόδια εισόδου (ίδρυσης νέας επιχείρησης) 

και εξόδου επιχειρήσεων στην αγορά (περίπλοκες διαδικασίες εκκαθάρισης 

και πτώχευσης επιχειρήσεων).

∑ Επιπλέον, δίνεται έμφαση και στην λειτουργικότητα του δικαστικού 

συστήματος. Εκτιμάται πόσο αποτελεσματικά και διαφανή είναι τα 

δικαστήρια στην χώρα και κατά πόσο συμβάλουν στην εφαρμογή των 

εμπορικών συμβάσεων, συμβολαίων κτλ.

∑ Τέλος εκτιμάται σε τι βαθμό είναι αναπτυγμένος ο χρηματοπιστωτικός 

τομέας, 

Το δεύτερο οικονομικό κριτήριο το οποίο αφορά την ικανότητα αντιμετώπισης της 

πίεσης του ανταγωνισμού και των δυνάμεων της αγοράς στα πλαίσια της ΕΕ είναι στενά 

συνδεδεμένο με το πρώτο καθώς η ύπαρξη μιας οικονομίας της αγοράς και το σταθερό 
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μακροοικονομικό περιβάλλον σημαντικά επηρεάζουν την ικανότητα αντιμετώπισης του 

ανταγωνισμού στα πλαίσια της Ένωσης. Συγκεκριμένα , το δεύτερο κριτήριο αναφέρεται 

στο κατά πόσο λειτουργεί καλά η οικονομία, αν υπάρχει αποτελεσματική διανομή των 

πόρων και πόσο ανταγωνιστικά είναι τα εγχώρια προϊόντα και οι υπηρεσίες σε σχέση με τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες των χωρών μελών της ΕΕ. Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω 

χρειάζεται η χώρα να διατεθεί ανθρώπινο, υλικό κεφάλαιο και κατάλληλη υποδομή. Για 

αυτό το λόγο στα πλαίσια εκτίμησης της εκπλήρωσης του δεύτερου οικονομικού κριτηρίου η 

Επιτροπή εκτιμά :

∑ Τι ανθρώπινο και υλικό κεφάλαιο διαθέτει η χώρα. Ποιο είναι το επίπεδο 

μόρφωσης και ειδίκευσης του ανθρωπίνου δυναμικού στην χωρά και σε τι 

κατάσταση είναι οι υποδομές . Επίσης εξετάζεται και η συσσώρευση κεφαλαίου 

στην οικονομία και η εισροή επενδύσεων.

∑ Μετά, εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η κυβερνητική πολιτική και η ισχύουσα

νομοθεσία επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα μέσω της εμπορικής πολιτικής και

της πολιτικής ανταγωνισμού, μέσω των κρατικών ενισχύσεων και υποστήριξης

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

∑ Στο τέλος αναλύεται ο βαθμός και ο ρυθμός ολοκλήρωσης του εμπορίου που έχει 

επιτύχει η χώρα με την Ένωση. Αυτό ισχύει τόσο για τον όγκο και την φύση των 

εμπορευμάτων που εμπορεύονται με τα κράτη μέλη

Η εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων που θέτει η ΕΕ για την ΠΓΔΜ πρέπει να 

είναι κορυφαία προτεραιότητα, όχι μόνο επειδή μέσω αυτών θα επιτύχει και τον τελικό της 

στόχο, ένταξη στην ΕΕ, αλλά επειδή θα επιτύχει πραγματική οικονομική και κοινωνική

πρόοδο και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.

Γενικό συμπέρασμα της Κομισιόν στις ετήσιες αναφορές της για την ΠΓΔΜ είναι ότι 

η χώρα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των οικονομικών 

κριτηρίων. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικότερα την πρόοδο της ΠΓΔΜ όσον αφορά 

τον βαθμό εκπλήρωσης των δύο οικονομικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης.

1. Ύπαρξη λειτουργικής οικονομίας της αγοράς

Η ΠΓΔΜ χρειάζεται πλήρως να μετατρέψει την οικονομία της σε οικονομία της 

αγοράς προκειμένου να δημιουργήσει έδαφος για ανταγωνισμό και να εξαλείψει όλα τα 

ολιγαρχικά στοιχεία στην οικονομία που εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. 
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Προκειμένου να εκτιμηθεί εάν στην ΠΓΔΜ έχει καθιερωθεί λειτουργική οικονομία 

της αγοράς χρειάζεται να αναλύσουμε σε τι βαθμό έχουν επιτευχθεί τα εξής υποκριτήρια :

i. Ύπαρξη συναίνεσης για την οικονομική πολιτική

ii. Μακροοικονομική σταθερότητα

iii. Ρόλος του κράτους στην οικονομία

iv. Εμπόδια εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων

v. Δικαστικό σύστημα

vi. Χρηματοπιστωτικός τομέας

i. Πολιτική συναίνεση για την οικονομική πολιτική 

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για την πρόοδο της ΠΓΔΜ εκτιμάται πως 

γενικά υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων στην χώρα για τις 

βασικές πτυχές της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν 

και διαφωνίες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για ορισμένες πολιτικές που 

προωθεί η κυβέρνηση. Οι διαφορές αφορούν κυρίως τον αυξημένο ρυθμό εξωτερικού 

δανεισμού της χώρας και την μη παραγωγική χρήση των δανειζομένων χρημάτων όπως είναι 

π.χ διάθεση μεγάλων χρηματικών ποσών για το έργο «Σκόπια 2014 , για την διακόσμησητης 

πρωτεύουσας ή για αυξήσεις κοινωνικών παροχών (συντάξεων) και μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων.

Η ύπαρξη διαφωνιών για την κατανομή των χρημάτων αποδείχθηκε και κατά την 

έγκριση του προϋπολογισμού για το 2013 η οποία έγινε υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες, χωρίς 

την συμμετοχή και έπειτα από βίαιη απομάκρυνση της αντιπολίτευσης από το Κοινοβούλιο.

ii. Μακροοικονομική σταθερότητα

Η μακροοικονομική σταθερότητα μιας χώρας αποτελεί προϋπόθεση για την 

οικονομική ανάπτυξή της και την αύξηση του ΑΕΠ. Για αυτό το λόγο και η ΕΕ 

παρακολουθεί τα μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών υποψηφίων για ένταξη στην Ένωση. 

Προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο μια χώρα είναι μακροοικονομικά σταθερή αναλύονται 

οι δημοσιονομικές και οι νομισματικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση και η Κεντρική 

Τράπεζα της χώρας καθώς και το αποτέλεσμα που έχουν πάνω στους βασικούς οικονομικούς 

δείκτες. Σε αυτό το μέρος της εργασίας για να μπορέσουμε να εξάγουμε το συμπέρασμα 

κατά πόσο η ΠΓΔΜ έχει σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον θα αναλύσουμε την 
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διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού της χώρας, του εξωτερικού και του δημοσίου χρέους 

καθώς και το ύψος του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Γενικά, σήμερα η ΠΓΔΜ χαρακτηρίζεται ως μακροοικονομικά σταθερή χώρα από 

την ΕΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Η χώρα διατηρεί την μακροοικονομική της 

σταθερότητα που πέτυχε μετά την πρώτη δεκαετία από την ανεξαρτητοποίησή της η οποία 

χαρακτηρίστηκε κυρίως από υψηλούς τριψήφιους και διψήφιους πληθωρισμούς. 

o Πληθωρισμός

Η Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ εφαρμόζει στρατηγική σταθερής συναλλαγματικής 

ισοτιμίας από το 1998. Το δενάριο ( το εγχώριο νόμισμα) είναι de facto συνδεδεμένο με το 

ευρώ και έχει σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία η οποία κυμάνθηκε στο 61,58 το 2013 ενώ 

την περίοδο (2000 -2013) κατά μέσο όρο κυμαινόταν στο 61,2620. ( Πριν την εισαγωγή του 

ευρώ το δενάριο ήταν συνδεδεμένο με το γερμανικό μάρκο). Αυτή πολιτική της Εθνικής 

Τράπεζας συνέβαλε σημαντικά στην σταθεροποίηση και διατήρηση ενός σχετικά χαμηλού 

πληθωρισμού. Με την βοήθεια αυτής της στρατηγικής ο πληθωρισμός στην ΠΓΔΜ τάχθηκε 

υπό έλεγχο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 όταν η χώρα αντιμετώπιζε διψήφιους και 

τριψήφιους πληθωρισμούς.  

Στο γράφημα παρακάτω απεικονίζεται η εξέλιξη του πληθωρισμού στην ΠΓΔΜ την 

περίοδο από το 2000 έως και το 2013. Ο μέσος πληθωρισμός την περίοδο κατά την οποία 

γίνεται η ανάλυση βρίσκεται στο 2,6%.  Παρατηρούμε πως το 2006 υπήρχε μια σημαντική 

αύξηση του πληθωρισμού μετά από τέσσερα χρόνια χαμηλού πληθωρισμού. Σε ένα 

περιβάλλον με συνετή μακροοικονομική διαχείριση η αύξηση του πληθωρισμού προκλήθηκε 

από την αύξηση των τιμών των τροφίμων, του καπνού και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρομοίως, το 2012 η αύξηση του πληθωρισμού κατά περίπου 2% σε σχέση με το 2011 

οφείλεται κυρίως σε μη νομισματικούς παράγοντες. Το αυξημένο κόστος της ενέργειας 

(ηλεκτρικής, θέρμανσης και πετρελαίου) καθώς και οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων 

αλλά και η αύξηση των δημόσιων τελών ήταν οι κύριοι παράγοντες που προκάλεσαν αυτή 

την αύξηση του πληθωρισμού σε επίπεδα άνω του 4%.

20 Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ, Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη :  http://www.nbrm.mk/

http://www.nbrm.mk/
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Γράφημα 1 : Τάση πληθωρισμού στην ΠΓΔΜ κατά την περίοδο ( 2000 -2013 )

Πηγή : Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ http://www.nbrm.mk

Γενικά και διαχρονικά η Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ  εφαρμόζει σφιχτή νομισματική 

πολιτική η οποία συμβάλει στην διατήρηση του πληθωρισμού υπό έλεγχο. Εξαίρεση 

αποτελεί η χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής το 2013 προκειμένου να υποστηρίξει 

την οικονομική ανάκαμψη και την πιστωτική επέκταση μείωσε δύο από τα βασικά επιτόκια: 

το μέγιστο επιτόκιο των ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας από 3,75% σε 3,25% και το 

επιτόκιο καταθέσεων 7 ημερών, από 2% έως 1,50%. Επίσης, μείωσε και το επιτόκιο των 

καταθέσεων μίας ημέρας από το 1% σε 0,75% και την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων 

αποθεματικών για δάνεια που προορίζονται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις, 

παραγωγοί  ενέργειας.

Συμπερασματικά, ο πληθωρισμός στην ΠΓΔΜ κινείται σε λογικά πλαίσια την 

τελευταία δεκαετία και τηρείται υπό έλεγχο μέσω της σφιχτής νομισματικής πολιτικής και  

στρατηγικής σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας της Εθνικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ. Η

επιτάχυνση του πληθωρισμού κατά περιόδους είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των 

αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας οι οποίες μεταβάλλονται κυρίως υπό 

την επιρροή εξωτερικών παραγόντων. 

o Έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού

Γενικά η ΠΓΔΜ χαρακτηρίζεται ως χώρα με χαμηλό έλλειμμα του προϋπολογισμού. 
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Αν εξαιρέσουμε τα ελλείμματα το 2001 και το 2002, όταν το έλλειμμα αυξήθηκε 

σημαντικά λόγω των έκτακτων εξόδων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των ένοπλων 

συγκρούσεων που υπήρχαν στην χώρα το 2001, το δημοσιονομικό έλλειμμα της ΠΓΔΜ κατά 

την τελευταία δεκαετία κυμάνθηκε μεταξύ 1%  και 4% του ΑΕΠ. Επίπεδο το οποίο είναι στα 

πλαίσια των κριτηρίων που θέτει η Συνθήκη του Μάαστριχ ή πολύ κοντά σε αυτό. (Σύμφωνα 

με τα κριτήρια του Μάαστριχ, το δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού πρέπει το πολύ 

να είναι 3% του ΑΕΠ της χώρας).

Ωστόσο, τα τελευταία τέσσερα χρόνια σημειώνεται μια συνεχή αύξηση του 

ελλείμματος. Από το  0,93% που ήταν το έλλειμμα το 2008, το 2013 έφτασε στο 4,07% του 

ΑΕΠ. ( Βλ. Γράφημα 2)

Η συνεχής αύξηση του ελλείμματος τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα της 

χαλάρωσης της δημοσιονομικής πειθαρχίας της κυβέρνησης. 

Το 2013, αρχικά το προβλεπόμενο έλλειμμα ήταν 3,5%, το φθινόπωρο 

αναθεωρήθηκε στο 3,8% και στο τέλος του έτους έφτασε στο 4,07%. Η απόκλιση του 

τελικού ελλείμματος του 2013 από το αρχικά προβλεπόμενο οφείλεται στην αύξηση των 

δαπανών λόγω της αποπληρωμής των καθυστερούμενων οφειλών σε δηλώσεις ΦΠΑ, 

συμβάσεις έργων και κοινωνικών παροχών. 

Γενικά, παρατηρείται μια συνεχή αύξηση των συνολικών δαπανών της κυβέρνησης η 

οποία οδηγεί σε αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. Το 2011 οι συνολικές 

δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 31% , το 2012 ανήλθαν στο 34% του ΑΕΠ. Επίσης 

υπάρχει και επιδείνωση της ποιότητας των δαπανών. Μειώνονται οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και αυξάνονται οι δαπάνες για συντάξεις, μισθούς, επιδοτήσεις των αγροτών και οι 

δαπάνες για κοινωνικές παροχές. Οι κεφαλαιακές δαπάνες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες ‘ 

το 2012 ανήλθαν στο 12% των συνολικών δαπανών ή λίγο περισσότερο από το 4% του ΑΕΠ, 

ενώ το 2013 μειώθηκαν στο 11,3% των συνολικών δαπανών ή στο 3,9% του ΑΕΠ.
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Γράφημα 2  : Έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης της ΠΓΔΜ 
( % του ΑΕΠ ) κατά την περίοδο ( 2000 -2013 )

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ http://www.nbrm.mk

Η εγχώρια οικονομία υποστηρίζεται μέσω επενδύσεων, επιδοτήσεων των αγροτών, 

αυξήσεων των συντάξεων και μισθών των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και μέσω αύξησης 

των κοινωνικών παροχών.

Για το 2014 προβλέπεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού να φτάσει στο 3,5%. 

Αυτό το επίπεδο θεωρείται λογικό και απαραίτητο σε περίοδο αναμονής εξυγίανσης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Το προβλεπόμενο έλλειμμα του 3,5% θα χρηματοδοτηθεί  από ξένες 

πηγές (δάνεια από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δάνεια από τις εμπορικές τράπεζες 

εγγυημένα από την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση 

ορισμένων έργων), όπως και από εγχώριες πηγές (εκπομπή κρατικών χρεογράφων). 

o Δημόσιο χρέος

Το δημόσιο χρέος της χώρας περιλαμβάνει το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, των 

ασφαλιστικών ταμείων, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που είναι πλήρως 

κρατικές ή οι οποίες κατά κύριο λόγο ανήκουν στο κράτος, το χρέος των δήμων της πόλης 

των Σκοπίων και το χρέος της Εθνικής Τράπεζας της χώρας.
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Από το 2001 έως το 2008 υπήρχε σημαντική μείωση του δημοσίου χρέους ως 

αποτέλεσμα αποπληρωμής ενός μέρους του εξωτερικού χρέους της χώρας. Σήμερα, το 

δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ που απεικονίζονται στο γράφημα παρακάτω, το 

δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ έχει αύξουσα τάση. Εντός των τελευταίων έξι ετών έχει αυξηθεί 

κατά 75%, δηλαδή από 20,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2008 έφτασε στο 35,9% του ΑΕΠ το 

2013. (Βλ. Γράφημα 3)

Η αύξηση του δημοσίου χρέους το 2013 σε σχέση με το 2012 ήταν κυρίως 

αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών για τις επιδοτήσεις των αγροτών, για κοινωνικές 

μεταβιβάσεις και για συντάξεις. Η αυξητική τάση του δημοσίου χρέους συνεχίζεται και εντός 

του 2014. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της ΠΓΔΜ το 

χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στις 31/07/2014 έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ 3,303 

εκατομμύρια ευρώ ή 40,8% του ΑΕΠ. Αυξήθηκε ο δανεισμός της κεντρικής κυβέρνησης 

στο εξωτερικό καθώς και στο εσωτερικό της χώρας.21 Παρόλο που το δημόσιο χρέος  της 

ΠΓΔΜ είναι 35,9% του ΑΕΠ, δηλαδή είναι σχεδόν κατά το ήμισυ μικρότερο από το όριο που 

καθορίζεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχ (το δημόσιο χρέος της χώρας πρέπει να είναι έως 

και 60 τοις εκατό του ΑΕΠ της) και παρόλο που σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 

Τράπεζας το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ παραμένει εντός των αποδεκτών πλαισίων, 

χρειάζεται να παρακολουθούνται προσεκτικά οι δαπάνες της κυβέρνησης καθώς το χρέος 

αυξάνεται συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς. 

Το 57,7% του συνολικού δημοσίου χρέους το 2013 χρηματοδοτήθηκε με εξωτερικό 

δανεισμό ενώ το 42,3% χρηματοδοτήθηκε με εσωτερικό δανεισμό .  Και το εξωτερικό χρέος 

της χώρας αυξάνεται συνεχώς από το 2005, με μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από το 2010.

(Βλ. Γράφημα 4). Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της 

ΠΓΔΜ το μερίδιο των ξένων δανειστών έχει φτάσει στο 63% του συνολικού δανεισμού,

πράγμα το οποίο αυξάνει την ευπάθεια της χώρας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ και το 2014 συνεχίζεται η 

αυξητική τάση του εξωτερικού χρέους και ήδη μετά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε στα 

5,7 δισεκατομμύρια ευρώ ή 71,66% του ΑΕΠ.  

21 Υπουργείο Οικονομικών της ΠΓΔΜ 
http://www.finance.gov.mk/files/u4/tojba_na_dolg_na_centralna_vlada__31_07_2014_1.pdf

http://www.finance.gov.mk/files/u4/tojba_na_dolg_na_centralna_vlada__31_07_2014_1.pdf
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Γράφημα 3: Δημόσιο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (%ΑΕΠ) (2000 - 2013 )

Πηγή : Υπουργείο Οικονομικών της ΠΓΔΜ http://www.finance.gov.mk/

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια υπάρχει χαλάρωση της δημοσιονομικής 

πολιτικής της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ και ως συνέπεια υπάρχει αύξηση του ελλείμματος του 

προϋπολογισμού και του χρέους της χώρας. Αυτό που προκαλεί περισσότερη ανησυχία είναι 

η συσσώρευση ενός χρέους χωρίς να υπάρχει σαφήνεια για τις δαπάνες. Τα δανειζόμενα 

χρήματα δαπανώνται για μη παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες τεθούν σε κίνδυνο την 

βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. Τα χρήματα τα οποία δανείζονται θα έπρεπε να 

χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε υποδομές και γενικά σε έργα που θα προωθούν την 

ανάπτυξη και θα συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ. 

Γράφημα 4 : Εξωτερικό χρέος της  ΠΓΔΜ κατά την περίοδο (2000 -2013) ( % ΑΕΠ )

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ http://www.nbrm.mk
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iii. Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία

Κύρια ατμομηχανή της οικονομίας στην ΠΓΔΜ είναι ο ιδιωτικός τομέας. Το 

μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικοποιήσεων των κρατικών επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε την 

δεκαετία του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του ’00. 

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που είναι πλήρως ή εν μέρει 

υπό κρατικό έλεγχο αυξήθηκε στο 15,7% του ΑΕΠ στα μέσα του 2013, σε σύγκριση με 

12,7% που ήταν το προηγούμενο έτος, λόγω σε αυξήσεις κεφαλαίου σε δημόσιες 

επιχειρήσεις. Ο αριθμός των κρατικών επιχειρήσεων αυξήθηκε από 12 σε 15, λόγω της 

αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα. Η πλειοψηφία των κρατικών κεφαλαίων είναι 

συγκεντρωμένη σε πέντε εταιρείες, οι οποίες παρέχουν κυρίως δημόσιες υπηρεσίες. Το 

μερίδιο της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης 

παρέμεινε σταθερό και κυμαίνεται περίπου στο 25%. Γενικά, η οικονομία οδηγείται κυρίως 

από τον ιδιωτικό τομέα, με το ρόλο του κράτους να παραμένει περιορισμένος. 

iv. Εμπόδια εισόδου και εξόδου στην αγορά

Ως μέρος της στρατηγικής της χώρας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, έχουν γίνει 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες εισόδου και εξόδου 

επιχειρήσεων στην αγορά. Συγκεκριμένα , απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες εγγραφής και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. Καθιερώθηκε σύστημα one-stop shop για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των εγχώριων και ξένων επενδυτών. Σύμφωνα με την προσέγγιση one-stop 

shop για την καταχώρηση επιχειρήσεων στο εμπορικό μητρώο χρειάζονται 1-2 εργάσιμες 

μέρες. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα για το άνοιγμα μιας επιχείρησης 

λαμβάνονται από μια αρμόδια υπηρεσία.  Αυτό μειώνει σημαντικά τα διοικητικά εμπόδια και 

το κόστος εκκίνησης μιας επιχείρησης.

Όσον αφορά την διευκόλυνση των διαδικασιών εξόδου από την αγορά, τον Μάιο το 

2013 με την τροποποίηση του νόμου περί πτωχεύσεως έχουν γίνει προσπάθειες για 

επιτάχυνση της διαδικασία πτώχευσης επιχειρήσεων και μείωση της μέσης διάρκειας της 

εθελοντικής εκκαθάρισης μιας εταιρείας. Παρά των νομικών τροποποιήσεων, εξακολουθούν 

να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στις διαδικασίες πτώχευσης και εκκαθάρισης οι οποίες 

αποτελούν εμπόδιο για την έξοδο των επιχειρήσεων από την αγορά. 

Προκειμένου να συγκρίνουμε για το που βρίσκεται η ΠΓΔΜ σε σχέση με τις χώρες 

της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά την φιλικότητα του επιχειρηματικού
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περιβάλλοντος θα χρησιμοποιήσω τον δείκτη και την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας 

για  την «Ευκολία Άσκησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Ease of  Doing Business 

Rank). Ο δείκτης «Ευκολία Άσκησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» αποτυπώνει 

συνολικά την αποτελεσματικότητα των διάφορων κρατικών μεταρυθμίσεων που γίνονται σε 

μια χώρα στην προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό οι χώρες κατατάσσονται σε σειρά από 1 έως 189 

ανάλογα με την ευκολία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα. Μια υψηλή 

θέση στην κατάταξη σημαίνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στην χώρα είναι ευνοϊκό για 

την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως σταθμισμένος 

μέσος όρος των βαθμολογιών για δέκα κριτήρια. Σε κάθε ένα από τα δέκα κριτήρια τα οποία 

περιλαμβάνει ο δείκτης δίνεται ίση βαρύτητα.  Τα δέκα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνονται 

στον δείκτη θεωρούνται ως πιο σημαντικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη από τους

επιχειρηματίες για την εκτίμηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο επικρατεί σε 

μια χώρα προτού λάβουν την απόφαση για επέκταση ή ξεκίνημα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε ορισμένη χώρα. Αποτιμάται η ευκολία ή η δυσκολία εκκίνησης, 

λειτουργίας και κλεισίματος μιας επιχείρησης, η ευκολία εξασφάλισης άδειων κατασκευής, 

η εύκολη πρόσβαση και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η προστασία των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας, η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και η δανειοδότηση, η 

προστασία των επενδυτών, το φορολογικό καθεστώς, η εκτέλεση/ εφαρμογή συμβάσεων και

οι διαδικασίες πτώχευσης/εκκαθάρισης μιας επιχείρησης. Μέσω αυτών των κριτηρίων στην 

ουσία η Παγκόσμια Τράπεζα αποτιμά την αποτελεσματικότητα των κρατικών 

μεταρρυθμίσεων στην προσπάθεια δημιουργίας φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Όλα τα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνονται στον δείκτη εκτιμούν τον αριθμό, τον 

χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας σχετική με την 

λειτουργία της επιχείρησης.   

Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την «Ευκολία 

Άσκησης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» η ΠΓΔΜ κατατάσσεται στην 25η θέση ανάμεσα 

σε 189 χώρες στον κόσμο για το φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον που επικρατεί στην 

χώρα. (Βλ. Πίνακα 2). Η ΠΓΔΜ είναι μεταξύ των χωρών οι οποίες βελτίωσαν  περισσότερο 

το επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία έτη ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που 

εφαρμόστηκαν.
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Πίνακας 2 : Κατάταξη χωρών σύμφωνα με τον δείκτη «Ευκολία Άσκησης 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Ease of  Doing Business Rank) 2014

Economy

Ease of 
Doing 

Business 
Rank

Starting 
Business

Construction 
Permits

Getting 
Electricit

y

Registering 
Property

Getting 
Credit

Protecting 
Investors

Paying 
Taxes

Trading 
Across 

Borders

Enforcing 
Contracts

Resolving 
Insolvenc

y

FYROM 25 2 6 7 18 1 2 2 12 19 6

Montenegro 44 17 11 5 21 1 9 14 5 25 4

Bulgaria 58 16 12 16 15 10 12 13 9 18 20

Romania 73 15 14 23 16 5 12 20 8 16 22

Kosovo 86 24 14 15 14 10 19 7 17 26 16

Croatia 89 19 18 4 23 13 26 5 14 15 21

Albania 90 18 26 17 24 5 1 22 10 24 9

Serbia 93 11 24 9 11 13 17 23 13 23 23

Bosnia and 
Herzegovina 131 26 21 18 19 19 21 21 15 22 14

Πηγή : Παγκόσμια Τράπεζα http://www.doingbusiness.org/rankings

v. Δικαστικό σύστημα

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γενικά, το νομικό σύστημα της 

ΠΓΔΜ είναι σε μεγάλο βαθμό κατάλληλο για λειτουργική οικονομία της αγοράς αλλά ακόμα 

υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα που συνδέονται κυρίως με χρονοβόρες διαδικασίες και με 

διαφθορά.

Η διαφθορά στην χώρα αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, ιδίως όσον αφορά την 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Οι νόμοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς δεν 

εφαρμόζονται. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής έχει γίνει μικρή πρόοδο στον τομέα 

της δικαστικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας και της βελτίωσης των ικανοτήτων του 

ανθρωπίνου δυναμικού των δικαστηρίων. Πρόβλημα αποτελεί και η νομική και η οικονομική 

εξάρτηση ορισμένων ρυθμιστικών και εποπτικών οργάνων. Επίσης ως προς την ενίσχυση 

των θεσμικών και των διοικητικών ικανοτήτων η ανεπάρκεια εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού και η ανεπάρκεια πόρων συνεχίζουν να παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία 

ορισμένων οργανισμών, όπως της  κρατικής Επιτροπής Εφέσεων για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές εφάρμοσαν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις για τη 

μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων, η συνολική διάρκεια των δικαστικών 

υποθέσεων εξακολουθεί να είναι μεγάλη. 

http://www.doingbusiness.org/rankings
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vi. Ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα 

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι πολύ σημαντικός για την λειτουργία της 

οικονομίας της αγοράς και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας 

μέσω της διοχέτευσης αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην ΠΓΔΜ έχει αναπτυχθεί περαιτέρω τα τελευταία 

χρόνια με την είσοδο ξένων επενδυτών. Η πλειοψηφία των τραπεζών στην αγορά της ΠΓΔΜ 

ανήκει σε ξένους τραπεζικούς ομίλους. Περισσότερο από το 70 % του συνόλου των 

τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων ανήκει σε ξένες τράπεζες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των 

τραπεζών έχει αυξηθεί σημαντικά με την είσοδο ξένων επενδυτών και ως αποτέλεσμα 

βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες των τραπεζών, μειώθηκαν τα επιτόκια και αυξήθηκε η πρόσβαση

των επιχειρήσεων σε κεφάλαια.  

Η ρευστότητα και η φερεγγυότητα του τραπεζικού τομέα αποδείχθηκε ανθεκτική 

στην υποτονική παγκόσμια οικονομία. Αλλά ως αποτέλεσμα της αύξησης της 

επιφυλακτικότητας λόγω της παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης η πιστωτική επέκταση στην 

χώρα σημείωσε μεγάλη επιβράδυνση το 2009 σε σχέση με το 2008, υπήρχε πτώση των 

πιστώσεων του ιδιωτικού τομέα κατά 30%. Από το 2010 η δανειοδότηση άρχισε να 

ενισχύεται και πάλι αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Παρά την χαλάρωση της νομισματικής 

πολιτικής της Εθνικής Τράπεζας το 2013 ο ρυθμός αύξησης των δανείων είναι ακόμα αργός 

και πολύ χαμηλότερος του ρυθμού προ της κρίσης. Τα εμπόδια για ταχύτερη ανάπτυξη της 

πιστωτικής δραστηριότητας βρίσκονται έξω από το μηχανισμό της νομισματικής πολιτικής

της Εθνικής Τράπεζας. Οι τράπεζες είναι πολύ πιο επιφυλακτικές όσον αφορά τις 

δανειοδοτήσεις και αναζητούν ποιοτικά επενδυτικά σχέδια για να τα χρηματοδοτήσουν. Όλα 

αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την μικρή αύξηση των πιστώσεων.  

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην ΠΓΔΜ κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι τράπεζες. Τα 

ταμιευτήρια έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στο σύνολο των πιστώσεων προς τον ιδιωτικό 

τομέα. Ο τραπεζικός τομέας παραμένει εξαιρετικά συγκεντρωμένος, τα δύο τρίτα του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ανήκουν στις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες στην χώρα.  

Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι κυρίως ρυθμιστικός.

2. Ικανότητα της ΠΓΔΜ να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά της ΕΕ 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε αν η ΠΓΔΜ διαθέτει την ικανότητα να αντιμετωπίσει 

την πίεση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ είναι απαραίτητο να αναλύσουμε αν 
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η χώρα διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο και πάγιο κεφάλαιο και κατά πόσο το κράτος 

παρεμβαίνει στην αγορά. 

∑ Ανθρώπινο και πάγιο κεφαλαίο 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία πέντε έτη στην χώρα γίνονται περισσότερες 

προσπάθειες για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 

ανθρωπίνου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα. Έχει βελτιωθεί η πρόσβασης σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα με την διασπορά των πανεπιστημιακών σχολών ανά της χώρας. Επίσης υπάρχει 

βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών και του απαραίτητου βοηθητικού εξοπλισμού για 

εκμάθηση ( αντικατάσταση παλαιών υπολογιστών, ανακαίνιση και άνοιγμα εργαστηρίων 

κτλ.) Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για ταίριασμα της ζήτησης και της προσφοράς στην 

αγορά εργασίας μέσω παρότρυνσης μελλοντικών φοιτητών να εγγραφούν σε τεχνικές σχολές 

τα επαγγέλματα των οποίων έχουν μεγαλύτερη ζήτηση και περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης. Υιοθετήθηκε στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής 

κατάρτισης και καθορίστηκε ως υποχρεωτική η πρακτική άσκηση και εκμάθηση κατά τη 

διάρκεια των σπουδών στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ωστόσο, γενικά υπάρχει εντύπωση ότι τα προσόντα του εργατικού δυναμικού παραμένουν σε 

χαμηλά επίπεδα και συνεχίζεται να υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των 

αποφοίτων με τις ανάγκες των εργοδοτών. 

Η βελτίωση της ποιότητας του ανθρωπίνου κεφαλαίου αποτελεί μεγάλη πρόκληση 

για την χώρα. Το ποσοστό του ΑΕΠ που προορίζεται για την παιδεία αυξάνεται από χρόνο 

σε χρόνο. Για το 2015 προβλέπονται 12% του προϋπολογισμού να διανεμηθούν στο 

Υπουργείο Παιδείας για την συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας των υποδομών και την 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει στον τομέα της παιδείας. 

Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις στην χώρα αυξάνονται τα τελευταία χρόνια ως 

αποτέλεσμα αύξησης των δημοσίων δαπανών που προορίζονται για βελτίωση του οδικού 

δικτύου και υποδομών απαραίτητων για την βελτίωση της εκπαίδευσης, καθώς και ως 

αποτέλεσμα της εισροής ξένων επενδύσεων.  Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων 

δαπανών προορίζονται σε επενδύσεις που δεν ενισχύουν την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, 

όπως είναι μη παραγωγικές επενδύσεις για τον εξωραϊσμό της πρωτεύουσας. 
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∑ Κρατική επιρροή στην ανταγωνιστικότητα 

Η επιρροή του κράτους στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας κυρίως γίνεται 

μέσω επιδοτήσεων (άμεσων και έμμεσων) και μέσω μέτρων φοροαπαλλαγής. Οι άμεσες 

κρατικές επιδοτήσεις συνήθως προορίζονται για την ενίσχυση των αγροτών ενώ οι έμμεσες 

επιδοτήσεις κυρίως είναι μέρος των προγραμμάτων για μείωση της ανεργίας και 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Τα προγράμματα για την μείωση της ανεργίας, 

περιλαμβάνουν επιδοτήσεις προσλήψεων μέσω απαλλαγής της επιχείρησης από την 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την πρόσληψη 

νέων ατόμων, έως 29 ετών, ή για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων. Επίσης δίνονται και 

κίνητρα για αυτοαπασχόληση άνεργων ατόμων μέσω παροχής κρατικών χαμηλότοκων 

δανείων.

Ωστόσο, είναι δύσκολα να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα που έχουν οι κρατικές ενισχύσεις  

για την ανάπτυξη και την αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς οι  

επιχειρήσεις που λαμβάνουν διάφορες επιδοτήσεις δεν υποβάλλουν αναλυτικές αναφορές.

Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία για τις κρατικές επιδοτήσεις έχει ενισχυθεί, υπάρχει 

έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τις λεπτομέρειες λήψης και χρήσης κρατικών επιδοτήσεων. 

2.2.3. Η Οικονομική ολοκλήρωση και μακροοικονομική σύγκλιση της ΠΓΔΜ 
με την ΕΕ

a) Οικονομική ολοκλήρωση

Σύμφωνα με την θεωρία οικονομικής ολοκλήρωσης η  «οικονομική ολοκλήρωση» 

δύο ή περισσότερων χωρών σημαίνει σταθερή απομάκρυνση όλων των εμποδίων και 

περιορισμών που υπάρχουν στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και στην μετακίνηση 

παραγωγικών συντελεστών. Ανάλογα με το πόσο έχει προχωρήσει η διαδικασία 

ολοκλήρωσης υπάρχουν διάφορα στάδια οικονομικής ολοκλήρωσης : ζώνη ελεύθερου 

εμπορίου, τελωνειακή ζώνη, κοινή αγορά, οικονομική ένωση, νομισματική ένωση και 

πλήρης οικονομική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί οικονομική ένωση για όλα τα 

κράτη μέλη της ενώ για τις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως κοινό νόμισμα η ΕΕ 

αποτελεί και νομισματική ένωση. 

Η ΠΓΔΜ αυτή την στιγμή ως χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

βρίσκεται στην φάση προετοιμασίας για την πιθανή μελλοντική ένταξη πρώτα στην 

Ευρωπαϊκή οικονομική ένωση και ύστερα στην νομισματική ένωση της ΕΕ. Στην φάση 

προετοιμασίας η χώρα απολαμβάνει κάποια προνόμια ως προς το εμπόριο με την ΕΕ τα 
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οποία αφορούν την ασύμμετρη  κατάργηση δασμών και ποσοστώσεων εκ μέρους της ΕΕ και 

από την άλλη η χώρα έχει δεσμευθεί να μην αυξάνει τις ποσοστώσεις και τους δασμούς που 

υπάρχουν για τα προϊόντα προερχόμενααπό την ΕΕ.

. 

∑ Απελευθέρωση του εμπορίου

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων . 

Το 2000 η ΕΕ θέσπισε έκτακτα εμπορικά μέτρα για τις χώρες που συμμετέχουν στην 

Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Πρόκειται για την κατάργηση δασμών και 

ποσοστώσεων στα προϊόντα που εισάγονται από τις χώρες που συμμετέχουν στην 

Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των οποίων και η ΠΓΔΜ. Η κατάργηση 

των δασμών και των ποσοστώσεων αφορά όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τις εν λόγω 

χώρες με εξαίρεση κάποιων προϊόντων αλιείας και οίνου.  

Το μέτρο αυτό εισήχθη από την ΕΕ με σκοπό να βοηθήσει τις εν λόγω χώρες στην 

ανάπτυξη μέσω αύξησης των εξαγωγών των προϊόντων τους στις χώρες μέλη της ΕΕ. Όμως,  

το μέτρο αυτό δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς τα προϊόντα τα οποία 

εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των 

καταναλωτών στην ΕΕ. Από την μια αυτά τα εμπόδια εισαγωγών που συνάντησαν οι χώρες 

των ΔΒ και από την άλλη η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους σε σχέση με τα 

ευρωπαϊκά είχαν ως αποτέλεσμα πολύ χαμηλότερες εξαγωγές στην ΕΕ από τις 

αναμενόμενες. 

Η ΠΓΔΜ έχει μικρή, ανοικτή οικονομία , η ολοκλήρωση του εμπορίου με την ΕΕ 

βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Το 63% των συνολικών εξαγωγών της χώρας 

πραγματοποιούνται στην ΕΕ και 58% των εισαγωγών στην χώρα προέρχονται από την ΕΕ22.  

Δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική ζώνη για την χώρα είναι η περιφερειακή εμπορική ζώνη 

CEFTA ( Central European Free trade Area ), όπου προορίζονται το 24% των εξαγωγών της 

ΠΓΔΜ και από που προέρχεται το11% των εισαγωγών στην χώρα. Τα κλωστοϋφαντουργικά 

προϊόντα, τα είδη ένδυσης και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από σίδηρο και χάλυβα 

(ελασματοποιημένα προϊόντα) εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα 

τρίτο του συνόλου των εξαγωγών της ΠΓΔΜ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση του 

22 Στατιστική Υπερεσία της ΠΓΔΜ, Αναφορά για τις εμπορικές συναλλαγές της ΠΓΔΜ με το εξωτερικό, 2012 :
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=14

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=14
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μεριδίου των προϊόντων προστιθέμενης αξίας όπως είναι οι καταλύτες αυτοκινήτων που 

οφείλεται στις ΑΞΕ στην ΠΓΔΜ που παράγουν αυτά τα προϊόντα. 

Γενικά, η εμπορική συναλλαγή της ΠΓΔΜ με την ΕΕ αυξάνεται συνεχώς. Υπάρχει 

βελτίωση στην διάρθρωση των προϊόντων που εξάγονται παρόλο που παραδοσιακά 

προϊόντα όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα είδη ένδυσης και τα προϊόντα που 

κατασκευάζονται από σίδηρο και χάλυβα κυριαρχούν. 

b) Μακροοικονομική σύγκλιση

Η ένταξη στην ΕΕ σημαίνει σύγκλιση προς ένα κοινωνικο- οικονομικό μοντέλο της 

ΕΕ με δικούς του κοινωνικούς, οικονομικούς και νομικούς στόχους. Προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η ΠΓΔΜ βρίσκεται κοντά σε αυτό το μοντέλο της ΕΕ θα αναλυθεί η 

σύγκλιση κάποιων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας με τα αντίστοιχα της 

ΕΕ27. 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο η σύγκλιση μιας υποψήφιας χώρας εκτιμάται ως προς 

δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η πραγματική σύγκλιση και η δεύτερη είναι η ονομαστική 

σύγκλιση. 

Σε οικονομικούς όρους πραγματική σύγκλιση σημαίνει σύγκλιση του επιπέδου του 

ΑΕΠ της υποψήφιας χώρας με το αντίστοιχο των χωρών μελών. Μέτρο για τον βαθμό της 

πραγματικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών αποτελεί το επίπεδο του πραγματικού κατά 

κεφαλήν εισοδήματος εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Στην ουσία η 

πραγματική σύγκλιση μεταξύ των χωρών σημαίνει προσέγγιση του ίδιου βιοτικού επιπέδου. 

Η δεύτερη μορφή της σύγκλισης, η ονομαστική σύγκλιση, αναφέρεται στη σύγκλιση 

οικονομικών μεταβλητών που σχετίζονται με την οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Η 

ονομαστική σύγκλιση μετράται ως προς το επίπεδο του πληθωρισμού που υπάρχει σε αυτές 

τις χώρες, ως προς την σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ως προς την εξέλιξη 

των επιτοκίων,  ως προς το επίπεδο του δημόσιου χρέους και του δημοσιονομικού 

ελλείμματος. (Τα λεγόμενα κριτήρια του Μάαστριχ)

Συχνά τίθεται το δίλημμα και γίνεται θέμα συζήτησης μεταξύ των οικονομικών 

επιστημόνων για το ποια από τις δύο συγκλίσεις πρέπει να προηγηθεί, η πραγματική ή η 

ονομαστική; Επομένως, εγείρεται και το ερώτημα σε ποιες οικονομικές πολιτικές πρέπει να 

δοθεί έμφαση στις χώρες οι οποίες επιδιώκουν την σύγκλιση με την ΕΕ. Αν και η βελτίωση 

της οικονομικής επίδοσης φαίνεται κατ’ αρχήν να συνδέεται με την έννοια της 
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«πραγματικής» σύγκλισης, και δευτερεύοντος με αυτή της «ονομαστικής», οι δύο είδη 

συγκλίσεων στην ουσία είναι αλληλοεξαρτώμενες.

Σύμφωνα με την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι αναγνωρίζεται γενικά ότι 

υπάρχει διαλεκτική σχέση μεταξύ της «πραγματικής» και της «ονομαστικής» σύγκλισης, σε 

μακροχρόνια βάση θεωρείται πως η «ονομαστική» σύγκλιση αποτελεί ουσιαστικά 

προϋπόθεση για την επίτευξη της «πραγματικής» σύγκλισης. Αυτό σημαίνει  ότι για να 

υπάρξει ανάπτυξη σε μια χώρα : αύξηση της παραγωγής, των επενδύσεων χρειάζεται να 

υπάρχει ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον στην χώρα : σταθερά επίπεδα 

πληθωρισμού και υγιή δημοσιονομικά. Ακόμα και όταν υπάρχει σταθερό οικονομικό 

περιβάλλον οι δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές των κυβερνήσεων και των 

κεντρικών τραπεζών (μεταβλητές οι οποίες συνδέονται με την ονομαστική σύγκλιση) είναι 

βασικά εργαλεία στα χέρια τους για άσκηση οικονομικής πολιτικής και παρακίνηση της 

αύξησης του ΑΕΠ και του ρυθμού ανάπτυξης.

Στην παρούσα μελέτη για την περίπτωση της ΠΓΔΜ δεν γίνεται ανάλυση της 

ονομαστικής σύγκλισης της ΠΓΔΜ με την ΕΕ υπό την αυστηρή έννοια της εκπλήρωσης των 

κριτηρίων του Μάαστριχ. Στο μέρος της εργασίας που αφορά την εκτίμηση του πρώτου 

οικονομικού κριτηρίου έγινε γενικά εκτίμηση κατά πόσο στην χώρα υπάρχει σταθερό 

μακροοικονομικό περιβάλλον με λογικά επίπεδα πληθωρισμού, ελλείμματος και δημοσίου 

χρέους, τα οποία μπορεί να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. 

∑ Πραγματική Σύγκλιση

Η πραγματική σύγκλιση αφορά την σύγκλιση του επιπέδου του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος της ΠΓΔΜ προς το μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος της ΕΕ27.

Προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο το βιοτικό επίπεδο  των πολιτών της ΠΓΔΜ 

συγκλίνει προς αυτό της ΕΕ θα αναλύσουμε την εξέλιξη του ΑΕΠ και του ρυθμού ανάπτυξης 

της χώρας την περίοδο 2000 -2013. 

o Ρυθμός ανάπτυξης και κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Η ΠΓΔΜ έχει μικρή ανοικτή οικονομία της αγοράς με ένα από τα μικρότερα κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη. 
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Τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτητοποίηση και έως το 1996 η ΠΓΔΜ αντιμετώπιζε 

αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ. Μετά την αρχική ύφεση του ΑΕΠ η οικονομία 

άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι από το 1996. 

Στο παρακάτω γράφημα, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής 

Τράπεζας της ΠΓΔΜ, απεικονίζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας από το 2000 έως το 2013. 

Πριν από την εσωτερική ένοπλη κρίση στην ΠΓΔΜ, δηλαδή πριν το 2001, η χώρα είχε 

υψηλό ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης (4,5% το 2000), το οποίο ήταν αποτέλεσμα των 

ιδιωτικοποιήσεων και εξαγορών κρατικών επιχειρήσεων εκ μέρους ξένων επενδυτών. Ο 

υψηλός ρυθμός ανάπτυξης το 2000 οφείλεται στην εισροή ξένων επενδύσεων κυρίως στο 

τραπεζικό σύστημα της χώρας και στις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Γράφημα 6 : Ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην ΠΓΔΜ κατά την περίοδο (2000 -2013)

Πηγή : Εθνική Τράπεζα της ΠΓΔΜ http://www.nbrm.mk
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Το 2012, η ΠΓΔΜ είχε πάλι ύφεση ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους 

και μείωση της ζήτησης για εξαγωγές. Η οικονομία της ΠΓΔΜ ανέκαμψε ξανά το 2013 και 

με γρηγορότερο ρυθμό απ’ο,τι ανέκαμψαν οι άλλες οικονομίες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης (με εξαίρεση της Ρουμανίας). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της 

ΠΓΔΜ η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ το 2013 ανήλθε στο 2,9%, δηλαδή πάνω από τον 

μέσο όρο της περιοχής 2,2%. Η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης ήταν η 

ανάκαμψη της βιομηχανίας και το καλό γεωργικό έτος. 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη του ΑΕΠ της 

ΠΓΔΜ, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί στο 3% το 2014 και 3,5% το 2015. Σύμφωνα με 

την ίδια πηγή για την περιοχή αναμένεται ο μέσος όρος ανάπτυξης να είναι της τάξεως του 

1,9% το 2014 και 2,6% το 2015. Επίσης εκτιμάται πως προκειμένου μακροπρόθεσμα να 

υπάρχει ανάπτυξη του ΑΕΠ στην ΠΓΔΜ χρειάζονται περαιτέρω διαρθρωτικές 

μεταρυθμίσεις. 

Γράφημα 7 : Ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ στις χώρες των ΔΒ 

κατά την περίοδο (2002 -2013)

Πηγή : Eurostat
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Από το γράφημα 7 παραπάνω φαίνεται πως οι ρυθμοί ανάπτυξης των χωρών των 

Δυτικών Βαλκανίων συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό. Η σύγκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στην 

ομοιότητα των οικονομιών τους, όλες οι χώρες προήλθαν από ένα καθεστώς κεντρικά 

οργανωμένης οικονομίας και πέρασαν μια μεταβατική περίοδο προς οικονομία της αγοράς 

εφαρμόζοντας παρόμοιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για την μετάβαση προς οικονομίες 

της αγοράς. Το 2009 λόγω της κρίσης στην ΕΕ και ως αποτέλεσμα της μεγάλης εξάρτησης 

των οικονομιών τους από την οικονομία της ΕΕ όλες οι χώρες των ΔΒ σημείωσαν μεγάλη 

μείωση του ΑΕΠ. Από το 2008 οι ρυθμοί ανάπτυξης της ΠΓΔΜ είναι καλύτεροι από τους 

ρυθμούς ανάπτυξης των υπολοίπων χωρών της ΔΒ. 

Αν και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων από τις αρχές 

του 2000 βοήθησε στην μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των βαλκανικών χωρών, το χάσμα 

ανάπτυξης σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ παραμένει μεγάλο. Η Κροατία ξεχωρίζει από 

όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων , με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μετά ακολουθεί 

η Βουλγαρία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες των ΔΒ έχουν περίπου το ίδιο βιωτικό επίπεδο. 

Η ολοκλήρωση είναι μακρόχρονη διαδικασία η οποία συμβάλει στην μείωση των 

εισοδηματικών διαφορών μεταξύ των νέων μελών της ΕΕ και των παλαιών, αλλά είναι 

γεγονός ότι η διαφορά δεν μηδενίζεται ποτέ. Συνεπώς, στα πλαίσια της στρατηγικής για την 

ανάπτυξη των χωρών των ΔΒ και της  διεύρυνσης της ΕΕ, οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη αυτήν την πραγματικότητα και θα πρέπει να υποστηρίξουν με πρόσθετα 

μέτρα την ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων. Στο πλαίσιο μιας ταχύτερης ολοκλήρωσης 

της περιοχής των Βαλκανίων στην ΕΕ παράλληλα με την διαδικασία της οικονομικής και 

θεσμικής μεταρρυθμίσεις προωθείται και αμοιβαία περιφερειακή συνεργασία προκειμένου 

να μην υπάρξει εμβάθυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών των ΔΒ.  

Πολλές συζητήσεις και έρευνες έχουν γίνει μέχρι τώρα για την επίδραση της ένταξης 

στην ΕΕ πάνω στην ανάπτυξη και στο εισόδημα. Η ανάπτυξη στις χώρες μετά την ένταξή 

τους στην ΕΕ θα έρθει ως αποτέλεσμα της μεταφοράς της τεχνολογίας και των 

μεταρρυθμίσεων των θεσμών οι οποίοι σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει είναι πολύ 

σημαντικοί για την  οικονομική ανάπτυξη. Η ενσωμάτωση στην ΕΕ θα επιταχύνει την 

σύγκλιση των οικονομιών των χωρών των ΔΒ καθώς η μεταξύ τους διαφορές είναι μικρές, 

ενώ η διαφορά με την ΕΕ επειδή είναι πολύ μεγάλη θα παραμείνει για πολλά χρόνια. 

Στις οικονομίες σε μετάβαση χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές, σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο και βελτίωση των θεσμών προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη. Σύμφωνα με 
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την οικονομική θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, οι χώρες έχουν πιθανότητα να συγκλίνουν 

ή τουλάχιστον να πλησιάσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των αναπτυγμένων χωρών αν 

επενδύσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο και βελτίωση των θεσμών. 

o Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Το 2013 το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα στην ΠΓΔΜ, σε μονάδες αγοραστικής 

δύναμης, κυμάνθηκε στο 35% του μέσου εισοδήματος της ΕΕ27. Όπως φαίνεται στο γράφημα 

παρακάτω το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των χώρων των ΔΒ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εξακολουθεί να είναι σημαντικό ενώ υπάρχει σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

μεταξύ των Βαλκανικών χωρών. 

Γράφημα 8 : Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Πηγή : Eurostat
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αργή. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ακόμα και με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
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να επιτύχουν το βιοτικό επίπεδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα αν οι 

οικονομίες της ΔΒ έχουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 6%, πράγμα το οποίο είναι 

μάλλον απίθανο, θα χρειαστούν περισσότερο από δύο δεκαετίες προτού γίνουν τα βιοτικά 

επίπεδα των χωρών της ΔΒ ισοδύναμα με τα βιοτικά επίπεδα της ΕΕ27. 

Με κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τάξεως των 10.800 δολαρίων το 2013, η ΠΓΔΜ 

βρίσκεται στην  χαμηλή, 113η θέση από 228 χώρες στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια 

έκθεση που δημοσιεύει η CIA.  Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία η χώρα κατατάσσεται μεταξύ 

των φτωχότερων χωρών στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Το 2012, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

στην ΠΓΔΜ  ήταν 10.600 δολάρια, ενώ το 2011, 10.700 δολάρια. Χαμηλότερα σε αυτήν την 

κατάταξη από την ΠΓΔΜ βρίσκεται η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία είναι στην 130η θέση με 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ 8.300 δολάρια, και αμέσως μετά είναι η Αλβανία, με κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ 8.200 δολάρια. Από τις άλλες χώρες της περιοχής η Σλοβενία βρίσκεται στην 55η θέση 

με 27.400 δολάρια κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ η Ελλάδα κατέχει την 63η θέση με 23.600 

δολάρια. Η Κροατία είναι στην 78η θέση με 17.800 δολάρια κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η 

Βουλγαρία είναι στην 93η με 14.400 δολάρια. Λίγο πριν την ΠΓΔΜ βρίσκονται το 

Μαυροβούνιο (107η) με 11.900 δολάρια και η Σερβία (111η ), με 11.100 δολάρια. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κατατάσσεται στην 41 θέση, με μέσο όρο του  κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

34.500 δολαρίων.

Η ΠΓΔΜ πρέπει να αυξήσει τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σε υποδομές 

και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από την ΕΕ προκειμένου να πετύχει υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η διαφθορά και το 

αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα αποτελούν σημαντικοί περιορισμοί για την 

μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

2.2.4. Ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου στην εθνική έννομη τάξη 

Σε αυτό το μέρος της εργασίας εξετάζεται ο βαθμός ενσωμάτωσης του κοινοτικού

κεκτημένου στην εγχώρια νομοθεσία της ΠΓΔΜ. 

Η εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΠΓΔΜ με την νομοθεσία της ΕΕ σημαίνει 

ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εγχώρια. Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της 

εγχώριας νομοθεσίας με αυτή της ΕΕ, η ενοποίηση του δίκαιου θα πρέπει να καταστήσει 

δυνατή την πραγματοποίηση ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
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καθώς και μια ενιαία αγορά στην οποία ομαλά θα διεξάγονται οι οικονομικές και οι άλλες 

λειτουργίες της Ένωσης. 

Η υποχρέωση για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΠΓΔΜ με το δίκαιο της ΕΕ, 

ορίζεται ρητά στο άρθρο 68 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης23. 

Από το 2001, δηλαδή μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης, η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ εκπονεί ετησίως πρόγραμμα για την προσέγγιση της 

εθνικής νομοθεσίας στην κοινοτική νομοθεσία. Στο προγράμματα αυτό λεπτομερώς 

περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την μεταφορά της 

κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική. 

Μετά την απόκτηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας τον Δεκέμβριο το 2005, η 

κυβέρνηση της ΠΓΔΜ το Μάρτιο του 2006, σχεδίασε νέο πρόγραμμα για την υιοθέτηση του 

κεκτημένου στην εγχώρια νομοθεσία. Στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα για ενσωμάτωση του 

ευρωπαϊκού δίκαιου ορίζεται η δυναμική με την οποία θα γίνει η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού 

δίκαιου, οι στρατηγικές κατευθύνσεις, οι πολιτικές, οι μεταρυθμίσεις, οι πόροι και οι 

προθεσμίες που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου η ΠΓΔΜ να εκπληρώσει τους όρους 

για συμμετοχή στην ΕΕ. Το Εθνικό Πρόγραμμα για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Δίκαιου 

είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των θεσμικών οργάνων της χώρας στα πλαίσια της 

διαδικασίας η οποία συντονίζεται από τη Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και θα 

χρησιμεύσει αργότερα για τη διαμόρφωση των διαπραγματευτικών θέσεων της ΠΓΔΜ στην 

διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό, 

που εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2006, αναθεωρείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις και συστάσεις των τακτικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ΠΓΔΜ. 

Η διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας μετά την απόκτηση του καθεστώτος 

υποψήφια χώρα αφορά όλο το κοινοτικό κεκτημένο δηλαδή όλα τα κεφάλαια, τριάντα τρία 

στο σύνολο, τα οποία είναι αντικείμενο της ενταξιακής διαπραγμάτευσης. 

Η χώρα έχει ευρεία συνεργασία με την ΕΕ σε όλους τους τομείς του κεκτημένου και 

βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο εναρμόνισης της εγχώριας νομοθεσίας με την 

ευρωπαϊκή. Συνεχώς γίνεται βελτίωση  του επιπέδου συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας 

με τη νομοθεσία της ΕΕ σε όλα τα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου. Σύμφωνα με τις 

23 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της ΠΓΔΜ, (26/03/2001), Βρυξέλλες.
Διαθέσιμο : http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/saa03_01_en.pdf

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/saa03_01_en.pdf
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αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ετήσιες αναφορές προόδου ως προς αυτό το 

κριτήριο, η ΠΓΔΜ έχει προχωρήσει σαν να βρίσκεται σε στάδιο διαπραγματεύσεων με την 

Ένωση και όχι σε στάδιο υποψήφιας χώρας.

Η ΠΓΔΜ έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στα περισσότερα κεφάλαια : στην 

ευθυγράμμιση της νομοθεσίας που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, το 

εμπορικό δίκαιο, την πολιτική ανταγωνισμού και τις κρατικές ενισχύσεις, την βιομηχανική 

και πνευματική ιδιοκτησία, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την κοινωνία της 

πληροφορίας, την ασφάλεια των τροφίμων και την κτηνιατρική πολιτική, στην εξωτερική 

πολιτική, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας και συνεχώς αυξάνεται ο βαθμός εναρμόνισης 

του εθνικού με το κοινοτικό δίκαιο. Στα πλαίσια της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και 

Σύνδεσης, η εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΠΓΔΜ με την ευρωπαϊκή ήδη είχε γίνει στον 

τομέα της εσωτερικής αγοράς ( δηλαδή στα κεφάλαια που αφορούν τον ανταγωνισμό, τις 

κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία της πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των 

υποδομών). Τώρα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην διοικητική ικανότητα και τους 

μηχανισμούς συντονισμού στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να 

εξασφαλιστεί αποτελεσματική εφαρμογή των ενσωματωμένων νόμων. Γενικά, εκτιμάται 

πως η χώρα έχει επιτύχει ένα επίπεδο ευθυγράμμισης με το κοινοτικό κεκτημένο επαρκές 

για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας σταθεροποίησης .

Η περαιτέρω βελτίωση της εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και της 

Μαδρίτης, καθώς και η ενίσχυση των θεσμών για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων, 

αποτελεί προτεραιότητα της ΠΓΔΜ. Παρόλο που η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στην 

ενσωμάτωση των περισσότερων κεφαλαίων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας παραμένει η ανάγκη 

για περαιτέρω ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των οργάνων υπεύθυνων για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΠΓΔΜ ήταν μια από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η οποία είχε την καλύτερη 

πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των κριτηρίων της Κοπεγχάγης έως το 2011. Ως 

αποτέλεσμα αναγνώρισης της προόδου που είχε επιτύχει η χώρα ήταν η σύναψη της 

Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ τον Απρίλιο το 2001, η απονομή 

καθεστώτος υποψήφια χώρα για ένταξη  στην ΕΕ το Δεκέμβριο το 2005 και η θετική 

αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνοδευόμενη από σύσταση για έναρξη των 

διαπραγματεύσεων το 2009.

Σήμερα όμως η ενταξιακή διαδικασία της ΠΓΔΜ βρίσκεται σε αδιέξοδο λόγω των 

επανειλημμένων συστάσεων για έναρξη των διαπραγματεύσεων χωρίς ουσιαστικά να 

υπάρχει κάποια πρόοδος σε όλη την διαδικασία. Αυτή κατάσταση συνέβαλε στην 

στασιμότητα και ακόμα οπισθοδρόμηση της χώρας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

απαραίτητων για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας με αποτέλεσμα η χώρα να κινδυνεύει να 

χάσει την σύσταση για έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ εξαρτάται επί το πλείστον από την βούληση των 

πολιτικών καθώς και από την ικανότητα των θεσμών της χώρας να πραγματοποιήσουν τις 

απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό και οικονομικό τομέα προκειμένου η χώρα να 

εκπληρώσει πλήρως τα προκαθορισμένα κριτήρια προσχώρησης. Επιπλέον, η ένταξη της 

χώρας στην Ένωση εξαρτάται και από τις αποφάσεις των χωρών μελών της ΕΕ οι οποίες 

υποστηρίζουν την διεύρυνση καθώς και από την ικανότητα της Ένωσης να ενσωματώσει νέα 

μέλη.

Επομένως, για να ενταχθεί η ΠΓΔΜ στην ΕΕ πρώτα θα πρέπει να εκπληρώσει τα 

πολιτικά και τα οικονομικά κριτήρια της Κοπεγχάγης  καθώς και να εναρμονίσει την 

νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή. Επιπλέον, θα πρέπει να βρεθεί λύση στο ζήτημα της 

ονομασίας με την Ελλάδα. Η επίλυση του ζητήματος της ονομασίας με την Ελλάδα τυπικά 

δεν αποτελεί όρος για ένταξη της ΠΓΔΜ στην ΕΕ αλλά επειδή για να δοθεί ημερομηνία 

έναρξης των διαπραγματεύσεων χρειάζεται ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, χωρίς επίλυση του 

εκκρεμούς ζητήματος δεν θα μπορέσει η ΠΓΔΜ να γίνει πλήρες μέλος της Ένωσης.

Όσον αφορά την επίτευξη των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τα πολιτικά κριτήρια είναι 

ύψιστης σημασίας. Σύμφωνα με τα πολιτικά κριτήρια είναι καθοριστικής σημασίας η 

ύπαρξη σταθερών θεσμών στην χώρα οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την δημοκρατία, το κράτος 
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δίκαιου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ανθρώπων και των μειονοτήτων. 

Ουσιαστικά, τα πολιτικά κριτήρια είναι αυτά που καθορίζουν αν μια χώρα είναι έτοιμη για 

να γίνει υποψήφια χώρα για ένταξη ή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 

κριτήρια καθορίζουν την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας πλήρους 

ένταξης. 

Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε στην παρούσα μελέτη και σύμφωνα με τις 

αξιολογήσεις και τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2009 έως και το 

2013 παρόλο που εκτιμάται ότι η ΠΓΔΜ πληροί επαρκώς τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης είναι γεγονός ότι από το 2011 η συνολική η κατάσταση στην ΠΓΔΜ ως προς 

την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων από χρόνο σε χρόνο αντί να βελτιώνεται 

επιδεινώνεται. Κάθε χρόνο στις εκθέσεις της Επιτροπής για την πρόοδο της χώρας υπάρχουν 

όλο και περισσότερες παρατηρήσεις για τα πιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την 

λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών στην χώρα. Ενώ αρχικά η χώρα είχε 

σημειώσει σημαντική πρόοδο ως προς την καθιέρωση δημοκρατικών θεσμών, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται στασιμότητα στις μεταρρυθμίσεις ακόμα και οπισθοδρόμηση  με 

αποτέλεσμα η χώρα να υστερεί στην διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στρέφεται η 

προσοχή της ΕΕ είναι ο τομέας της δικαιοσύνης, της ελευθερίας έκφρασης και της δημόσιας 

διοίκησης. 

Ως μεγαλύτερα προβλήματα για την δημοκρατία στην χώρα επισημαίνονται  η 

ανεπαρκής ελευθερία έκφρασης και η υπονόμευση της ανεξαρτησίας του δικαστικού 

συστήματος. Εντός των δύο τελευταίων ετών έχει χειροτερέψει σημαντικά η κατάσταση στην 

ΠΓΔΜ όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης. Σύμφωνα με κατάταξη της οργάνωσης 

«Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» για την ελευθερία έκφρασης η ΠΓΔΜ βρίσκεται στην 

χαμηλή 123η θέση μεταξύ 189 χωρών στον κόσμο και στην χαμηλότερη θέση μεταξύ των 

χωρών της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.  Επιπλέον, η κυβέρνηση 

επικρίνεται για την μεγάλη διαφημιστική προβολή του έργου της η οποία ευνοεί τα υπέρ

κυβερνητικά ΜΜΕ και αυξάνει την οικονομική εξάρτηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

από την κυβέρνηση.

Στον τομέα της δικαιοσύνης  παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις για ανεξαρτητοποίηση της δικαστικής εξουσίας και αύξηση της 
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αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, ισχυροί πολιτικοί και επιχειρηματικοί 

παράγοντες συνεχίζουν να επηρεάζουν την αντικειμενικότητα των αποφάσεων. 

Οι νόμοι από μόνοι τους, ειδικά σε μια χώρα με εύθραυστους δημοκρατικούς 

θεσμούς, δεν εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών. Οι 

συνταγματικές και οι νομικές τροποποιήσεις είναι μόνο αφετηρία για διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας των δικαστών από την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, από την 

διοίκηση των δικαστηρίων και κοινωνικών ομάδων όπως είναι τα πολιτικά κόμματα, τα 

ΜΜΕ κτλ. Χρειάζεται κράτος δικαίου στο οποίο η δικαιοσύνη θα είναι φύλακας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσο για περιορισμό της εξουσίας. 

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση επικρίνεται για την ταύτιση του κόμματος με το κράτος 

και την μεγάλη πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Παρά την ύπαρξη σαφών κανόνων 

πρόσληψης στον δημόσιο τομέα δεν σέβονται πλήρως οι αρχές της διαφάνειας και της 

λογοδοσίας. Οι προσλήψεις στην δημόσια διοίκηση πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με την 

πραγματική ανάγκη των θεσμών και χρησιμοποιούνται ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής ή 

μέτρο για επίτευξη δίκαιης εκπροσώπησης των μειονοτήτων. Πρόσθετες προσπάθειες πρέπει 

να γίνουν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και του επαγγελματισμού της δημόσιας 

διοίκησης. 

Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης της κατάστασης στους παραπάνω τομείς και η 

πολιτική διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης τα τελευταία χρόνια 

επηρεάζεται συνεχώς από πολιτικές κρίσεις με αποτέλεσμα μη συμμετοχής της 

αντιπολίτευσης στην λειτουργία του Κοινοβουλίου, γεγονός που τεθεί υπό αμφισβήτηση την 

νομιμοποίηση των αποφάσεων και των τροποποιήσεων νόμων που γίνονται  κατά την 

περίοδο αυτή.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ( ΜΚΟ) οι οποίες θεωρούνται ζωτικής σημασίας για 

τον εκδημοκρατισμό μιας κοινωνίας και ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στην ΠΓΔΜ δεν έχουν 

παίξει ακόμα τον καθοριστικό τους ρόλο. Οι ΜΚΟ στην χώρα είναι ότι πολωμένες και 

πολιτικοποιημένες, συνήθως συνδέονται με κάποιο κόμμα και εργάζονται για τα συμφέροντά 

του.

Είναι πολύ σημαντική η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγη στην 

περίοδο πριν τις διαπραγματεύσεις. Τα οικονομικά κριτήρια και το  acquis communautaire 

(κοινοτικό κεκτημένο) έχουν δευτερεύουσα σημασία στα πρώτα στάδια της προσχώρησης 

στην ΕΕ. Η πολιτική σταθερότητα δηλαδή  η εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων, αποτελεί 
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προϋπόθεση για έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ. Εάν δεν υπάρχει πολιτική 

σταθερότητα θεωρείται πως δεν είναι εφικτό μια χώρα υποψήφια να λύνει αποτελεσματικά 

τα οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν από το acquis communautaire 

(κοινοτικό κεκτημένο). Προκειμένου να διατηρήσει την υποστήριξη της ΕΕ και τις 

συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων πρέπει η χώρα να προχωρήσει άμεσα με 

μεταρυθμίσεις και να βελτιώσει τις δημοκρατικές διαδικασίες στην χώρα. Οι μεγαλύτερες 

προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η ΠΓΔΜ ως προς τα πολιτικά κριτήρια είναι:

η ενίσχυση και η προώθηση της πολιτικής διαλόγου μεταξύ των κομμάτων εντός των 

θεσμών, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η βελτίωση της 

ελευθερίας έκφρασης,  η εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της 

αποκέντρωσης, η εναρμόνιση της δίκαιης εκπροσώπησης των μειονοτήτων στις δημόσιες 

υπηρεσίες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες προσλήψεων των θεσμών. 

Οι προκλήσεις για την οικονομία της ΠΓΔΜ στον δρόμο προς την ΕΕ συνδέονται με 

την δυνατότητα της οικονομίας της χώρας να πετύχει τα οικονομικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης. Η ΠΓΔΜ ήδη εκπληρώνει κάποια από τα κριτήρια που έχουν τεθεί, όπως είναι

η σταθερότητα τιμών, η σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών. Από την άλλη πλευρά, 

υπάρχουν άλλοι τομείς όπου η χώρα υπολείπεται : το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 

Η εκπλήρωση των οικονομικών κριτηρίων που τεθεί η ΕΕ για την ΠΓΔΜ πρέπει να 

είναι κορυφαία προτεραιότητα, όχι μόνο επειδή μέσω αυτών θα επιτύχει και τον τελικό της 

στόχο: ένταξη στην ΕΕ, αλλά επειδή θα επιτύχει πραγματική οικονομική και κοινωνική 

πρόοδο και γενικά βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της μέσω της εκπλήρωσης 

των οικονομικών κριτηρίων.  

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια της Κοπενχάγης, η ΠΓΔΜ είχε καλά 

αποτελέσματα  ακόμα όταν βρισκόταν στην φάση εν δυνάμει υποψήφια χώρα για ένταξη, 

καθώς υπήρχε σταθερότητα των τιμών στην χώρα, απελευθέρωση των τιμών το έλλειμμα 

του προϋπολογισμού ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, υπήρχε χαμηλό δημόσιο χρέος,. 

Παρά την μακροοικονομική σταθερότητα την οποία διατηρεί η χώρα χρειάζεται 

προσοχή στην χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, στην αύξηση των δαπανών της 

κυβέρνησης και επομένως αύξηση τους ελλείμματος και στον αυξημένο ρυθμό δανεισμού ο 

οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσίου και εξωτερικού χρέους της χώρας με 

γρήγορο ρυθμό. Ακόμα περισσότερη προσοχή χρειάζεται η χρήση των δανειζομένων πόρων 
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οι οποίοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για μη παραγωγικές επενδύσεις και αυξήσεις 

μισθών δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεων οι οποίοι μακροχρόνια δεν συμβάλλουν στην 

διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας και θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα του 

χρέους. 

Από άποψη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μεγαλύτερη πρόκληση με την οποία 

βρίσκεται αντιμέτωπη η ΠΓΔΜ στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ είναι η ενδυνάμωση 

της ανταγωνιστικότητας και ισχυροποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Όσον αφορά την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο η 

ΠΓΔΜ έχει κάνει σημαντική πρόοδο κατά την διάρκεια της προενταξιακής διαδικασίας. 

Όπως επισημαίνεται και από την ΕΕ η  πρόοδος της χώρας ως προς αυτήν την πτυχή των 

κριτηρίων για ένταξη είναι σε επίπεδο χωρών που βρίσκονται ήδη στην διαδικασία 

διαπραγματεύσεων. 

Επίσης και όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας 

της ΠΓΔΜ με τα κράτη της περιοχής, γενικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από όλες τις 

αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ΠΓΔΜ έχει καλές σχέσεις και συνεργάζεται 

με όλες τις χώρες της περιοχής σε πολλούς τομείς. Η χώρα συμμετέχει ενεργά σε 

περιφερειακές πρωτοβουλίες  και διατηρεί εποικοδομητικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις με τα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες. Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για επίλυση του ανοικτού ζητήματος 

με την Ελλάδα και να μην υπάρχουν προκλήσεις οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά 

τις σχέσεις καλής γειτονίας. 

Η αναβολή έναρξης των διαπραγματεύσεων της ΠΓΔΜ με την ΕΕ και η αναβολή 

εισόδου της χώρας στο ΝΑΤΟ έχουν προκαλέσει στασιμότητα στην ανάπτυξη όλων των 

δημοκρατικών διαδικασιών στην χώρα. Επιπλέον, η έλλειψη ανεξάρτητων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών παρεμποδίζουν την περαιτέρω

δημοκρατική ανάπτυξη της ΠΓΔΜ, πράγμα το οποίο κάνει ευάλωτη την χώρα σε πολιτικές 

αδεξιότητες και την διαφθορά. Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο αν επιλυθεί η 

πολύχρονη διαμάχη περί του ονόματος με την Ελλάδα ή εάν η ΠΓΔΜ καταφέρει γίνει μέλος 

στις ευρω-ατλαντικές δομές (ΕΕ και το ΝΑΤΟ) παράλληλα με την συνέχιση της 

προσπάθειας επίλυσης της διαμάχης με την Ελλάδα. 

. 
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Ταυτόχρονα επειδή η ΕΕ δείχνει σημάδια κόπωσης από την διεύρυνση και στην 

επόμενη πενταετία επικεντρώνεται περισσότερο στα εσωτερικά προβλήματά της και δεν 

προβλέπει διεύρυνση της Ένωσης την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να 

παροτρύνει τις δυνάμεις της χώρας να συνεχίσουν το μεταρρυθμιστικό έργο που ξεκίνησαν 

πριν μια δεκαετία και να αποκαταστήσουν την ελευθερία έκφρασης και την ανεξαρτησία του 

δικαστικού συστήματος. 

Από την άλλη πλευρά επειδή ένας μείζον στόχος της ΠΓΔΜ είναι το συντομότερο 

δυνατόν να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για πλήρη ένταξη στην ΕΕ χωρίς περαιτέρω 

αναβολές, όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί και θεσμοί πρέπει αφιερωμένα να δουλεύουν προς 

πραγματική εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπενχάγης και επιστροφή της χώρας στον 

δρόμο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και προς διατήρηση των σχέσεων 

καλής γειτονίας και τελικά προς εύρεση λύσης στο ανοικτό ζήτημα με την Ελλάδα. 
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