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POLITIČNOGEOGRAFSKI
RAZVOJ
MAKEDONIJE
RAZPADU SFRJ IN NJENE RAZVOJNE MOŽNOSTI

PO

IZVLEČEK:
Republika Makedonija je celinska država brez lastnega izhoda na morje in leži na JZ delu
Balkanskega polotoka. Po dolgoletni politični in gospodarski krizi znotraj večnacionalne
socialistične Jugoslavije, je leta 1991 prišlo do njenega razpada in nastanka neodvisne in
samostojne države Makedonije. Na politični in gospodarski razvoj države, ki je sledil, so
pomembno vplivali nekateri zunanji in notranji dejavniki razvoja. Tukaj gre predvsem za lego
na Balkanu, ki v okviru Evrope predstavlja prehodno, obrobno in zaradi dolgotrajnih
medetničnih konfliktov nestabilno krizno območje. Znotraj Makedonije je poglavitno vlogo v
razvoju države igrala pestra etnična sestava prebivalstva, ki je posledica specifičnega
zgodovinskega razvoja, in gospodarska nerazvitost. Poleg meddržavnih odnosov, so na
razmere v regiji močno vplivali tudi različni interesi velesil in mednarodne skupnosti.
Političnogeografski razvoj od osamosvojitve dalje so tako zaznamovala številna nerešena
vprašanja in problemi. Največjo težavo znotraj države predstavljajo napeti odnosi med
makedonsko večino in vse številnejšo albansko manjšino. Napetosti so dosegle vrhunec v
oboroženem konfliktu leta 2001. Na razvoj in razmere v državi močno vpliva tudi
gospodarska zaostalost in relativno počasna gospodarska rast, ki je posledica nestabilnosti
znotraj države in v širši okolici (predvsem na Kosovu). Pereče vprašanje predstavlja tudi vse
bolj neenakomeren regionalni razvoj. Na zunanjepolitičnem nivoju se največ neskladij in
sporov pojavlja v odnosih Makedonije s svojimi sosedami, predvsem z Grčijo. Kljub vsem
notranjim in zunanjim težavam Makedonija ima nekaj razvojnih potencialov in perspektiv, ki
temeljijo na ugodnem in strateško pomembnem položaju države ter na njenih naravnih
značilnostih in danostih.

KLJUČNE BESEDE:
politična geografija, Makedonija, etnične manjšine, medetnični konflikt, gospodarski položaj,
regionalni razvoj, razvojni potenciali
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THE POLITICAL-GEOGRAFIC DEVELOPMENT OF
MACEDONIA AFTER THE DISINTEGRATION OF THE
SOCIALIST FEDERATIVE REPUBLIC OF YUGOSLAVIA AND
ITS DEVELOPMENT POSSIBILITIES
SUMMARY:
The Republic of Macedonia is a continental state and a landlocked country on the south-west
of the Balkan peninsula. After a long political and economic crisis, the multinational socialist
Yugoslavia disintegrated in 1991 and Macedonia became an independent state. What
followed, were some external and internal factors of development, which had a profound
influence on the political and economic development of the state. It is a matter of the location
on the Balkan peninsula, which represents a passable, marginal and due to the continuous
inter-ethnic conflicts unstable crisis area in Europe. Within Macedonia, the varied ethnic
population played a key role throughout the development of the country, which is a result of
the specific historical development and the economic underdevelopment. Apart from
international relations, different interests of great powers and the international community
exerted a lasting influence on the situation in this region. The political-geographic
development since the country’s achievement of independence was marked by numerous
unsolved questions and problems. The tense relationship between the Macedonian majority
and the Albanian minority represents the greatest difficulty within the country. The tensions
reached their peak in an armed conflict in 2001. Also the economic backwardness and the
relatively slow economic growth strongly affect the development and the country’s situation,
which are a result of the instability within the country as well as in the surrounding area
(particularly in Kosovo). A burning question is also the more and more unbalanced regional
development. On the foreign policy level Macedonia has the most discrepancies and conflicts
with its neighbour countries, especially Greece. Despite of all the external and internal
problems Macedonia has some potential for development and perspectives, which are based
on a favourable and strategically important location as well as on its natural characteristics
and factors.

KEY WORDS:
Political geography, Macedonia, ethnic minorities, inter-ethnic conflict, economic situation,
regional development, potential for development
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1. UVOD
1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE
Politični in gospodarski razvoj držav članic nekdanje Jugoslavije je bil od krvavega razpada
skupne države leta 1991 zelo različen in predvsem različno uspešen. Srbija se je skupaj s Črno
goro vojskovala na Hrvaškem in v BiH, nato pa po vojni na Kosovu in vojaškem posegu Nata
politično in gospodarsko pristala na dnu. V zadnjem času med glavne politične teme spada
reševanje statusa Kosova, odcepitev neodvisne Črne Gore in vprašanje približevanja Srbije
evropskim integracijam. Hrvaška se kljub krvavi vojni in njenim političnim, gospodarskim in
družbenim posledicam relativno uspešno razvija in približuje članstvu v Evropski uniji in
NATU. Bosna in Hercegovina od konca vojne kot federativno urejena država pod tujim
nadzorstvom doživlja stalno politično in gospodarsko krizo. Najuspešneje je krizo po razpadu
Jugoslavije in tranzicijo prestala Slovenija, ki je že članica EU in NATO.
Pester politični in gospodarski razvoj je doživela tudi najjužnejša in najmanj razvita republika
nekdanje skupne države Makedonija, ki se je v obdobju po osamosvojitvi soočala z
nekaterimi težavami in problemi, povezanimi s političnimi, gospodarskimi ter družbenimi
razmerami in dogajanji v širši okolici in znotraj države same. Ozemeljsko zaprta Makedonija
se danes sooča z napetimi razmerami znotraj družbe, visoko stopnjo kriminala in revščine,
najvišjo brezposelnostjo v Evropi, gospodarsko nerazvitostjo in vsesplošno razširjeno
korupcijo. Nestabilne razmere v neposredni bližini (na Kosovu) in nekatera nerešena
vprašanja s svojimi sosedami, probleme, s katerimi se sooča Makedonija le še potencirajo.
Osnovni namen te diplomske naloge je prikazati političnogeografski razvoj Republike
Makedonije po razpadu SFRJ in predstaviti njene razvojne možnosti za bodoči razvoj. Kot
delovno hipotezo sem si izbral trditev, da so smer političnega, gospodarskega in družbenega
razvoja Makedonije od osamosvojitve dalje odločilno zaznamovali nekateri specifični
dejavniki, ki svojo sled puščajo tudi v sodobnih problemih in vprašanjih, s katerimi se sooča
ta mlada država. Pomembno vlogo ti dejavniki igrajo tudi na področju razvojnih potencialov
in perspektiv, saj o(ne)mogočajo hitrejši razvoj makedonske države.
Diplomsko delo sem razdelil na pet glavnih vsebinskih sklopov. Glavni cilj prvega sklopa je
bila predstavitev in analiza dejavnikov, ki so bistveno vplivali na političnogeografski razvoj
Makedonije po razpadu SFRJ. Po izvoru vpliva sem jih razdelil na notranje in zunanje
dejavnike političnogeografskega razvoja.
V drugem sklopu sem se zaradi vpliva nekaterih naravnih in družbenih značilnosti na razvoj
in sodobne probleme države posvetil geografskemu orisu Makedonije. Nekatere geografske
značilnosti predstavljajo osnovo tako zunanjim kot notranjim dejavnikom političnega razvoja.
Zaradi vpliva, ki ga ima na politične, družbene in gospodarske razmere v državi, sem
podrobneje analiziral etnično sestavo prebivalstva.
Glavni cilj tretjega vsebinskega sklopa je bila krajša predstavitev zgodovinskega dogajanja na
ozemlju Makedonije od prazgodovine do danes. Specifičen zgodovinski razvoj ima močan
odsev v makedonski državi in družbi, iz njega pa izhajajo tudi nekateri pomembni dejavniki
političnega in gospodarskega razvoja države.
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Kot glavni cilj naloge sem si zadal predstavitev in analizo sodobnih problemov
političnogeografskega razvoja, s katerimi se sooča makedonska država od leta 1991 dalje.
Obdobje po osamosvojitvi je najmočneje zaznamoval medetnični konflikt med makedonsko
večino in vse številnejšo albansko manjšino, zato sem analiziral odnose med obema
največjima etničnima skupinama v državi. Ker so za obdobje po letu 1991 značilni tudi
problematični meddržavni odnosi med Makedonijo in njenimi sosedami, sem podrobneje
raziskal tudi to področje. Prav tako velika problema v Makedoniji predstavljata gospodarska
nerazvitost in neenakomerni regionalni razvoj.
V zadnjem delu diplomske naloge je bil moj glavni cilj predstavitev in ovrednotenje razvojnih
potencialov, perspektiv in možnosti, ki lahko v prihodnje pozitivno vplivajo na razvoj
makedonske države.
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1.2. METODOLOGIJA DELA
Pri raziskovanju in proučevanju tematike diplomskega dela sem uporabil več različnih metod.
Metoda analize mi je bila v veliko pomoč predvsem pri navajanju dejavnikov političnega
razvoja in njihovih vplivov na političnogeografski razvoj Makedonije. S pomočjo analize
notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih razmer sem preučil tudi temeljne značilnosti nekaterih
sodobnih problemov, ki pestijo državo. Metodo primerjave sem uporabil v primeru
predstavitve pestre etnične strukture prebivalstva, kjer sem primerjal položaj različnih
etničnih skupin v Makedoniji. Isto metodo sem uporabil tudi v primeru predstavitve odnosov
Makedonije s sosednjimi državami in položaja makedonskih manjšin v sosednjih državah.
Preko metod analize in primerjave ter uporabe demografskega in gospodarskega statističnega
gradiva sem v zadnjem delu diplomskega dela predstavil razvojne potenciale in možnosti
države. Zaradi oddaljenosti proučevanega območja sem se opiral predvsem na dostopno
literaturo in statistične podatke.
Od razpada Jugoslavije in v zadnjem času je izšlo na temo političnogeografskega razvoja na
območju skupne države veliko knjižnih publikacij. Na precejšen fond literature sem naletel
tudi v povezavi s političnim, zgodovinskim in družbenim razvojem na ozemlju Makedonije.
Zaradi pogoste tendencioznosti virov in avtorjev s področja bivše Jugoslavije, Grčije in
Bolgarije, katero sem opazil med različnimi primerjavami med statističnimi podatki, sem se
osredotočil predvsem na literaturo angleškega in ameriškega izvora. Večina knjižnega gradiva
in znanstvenih člankov je namenjena razvoju t.i. makedonskega vprašanja skozi zgodovino,
medetničnim sporom in zunanjepolitičnim odnosom med Makedonijo in sosedami. Literature
o izbrani temi je v slovenskem jeziku malo.
Zaradi relativne nespremenljivosti naravnih razmer sem se pri naravnogeografskem orisu
Makedonije opiral na geografske publikacije jugoslovanskih avtorjev. Družbenogeografski
oris sem deloma povzel po dostopni literaturi v slovenskem jeziku, deloma pa po virih na
spletu. Pri zgodovinskem orisu in primerjavi med različnimi deli Makedonije ter opisu
razpada Jugoslavije in osamosvojitve Makedonije mi je služil pester izbor tuje in domače
literature.
Pri analizi sodobnih problemov političnogeografskega razvoja Makedonije sem se poleg
dostopne literature opiral tudi na uporabne statistične podatke, ki so v okviru spleta dostopni
na uradnih straneh različnih ministrstev, državnih služb, evropskih institucij in mednarodnih
inštitutov, ki se ukvarjajo s sorodno tematiko. Predvsem pri poglavju o gospodarski
zaostalosti, neenakomernemu regionalnemu razvoju in nekaterih razvojnih potencialih, so mi
močno pomagala posebna državna in poročila nekaterih evropskih institucij na spletu. Več
težav sem imel z dostopnostjo tematskega kartografskega gradiva. Večina kartografskega
gradiva, ki je ustrezno prirejeno, izvira iz spleta, delno pa sem ga povzel po tiskani literaturi.
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2. DEJAVNIKI POLITIČNEGA RAZVOJA
»Politična geografija kot del družbene geografije predstavlja aplikacijo geografije za
proučevanje tistih pojavov v geografskem okolju, ki jih povzročajo predvsem politični in
gospodarski dejavniki. Kljub usmerjenosti v vsebine politične narave pa političnogeografsko
raziskovanje ne more zanemarjati tistih naravnih in družbenih dejavnikov in zakonitosti, ki
vplivajo na političnogeografske pojave« (Bračič et al., 1983). Na političnogeografski razvoj
določenega zaključenega območja torej poleg političnih in gospodarskih dejavnikov vplivajo
še družbeni, demografski, naravnogeografski, zgodovinski in sociološki dejavniki.
Od leta 1991 je razvoj Makedonije zaznamovala vrsta vplivnih in raznovrstnih dejavnikov, ki
so odločilno vplivali na današnje razmere v državi in bodo tudi v prihodnosti krojili politični
in gospodarski razvoj Makedonije. Glede na izvor od koder vplivajo jih ločimo na notranje in
zunanje dejavnike političnega razvoja.

2.1. ZUNANJI DEJAVNIKI POLITIČNEGA RAZVOJA
2.1.1. PERIFERNA LEGA
Eden poglavitnejših zunanjih dejavnikov, ki so bistveno vplivali na politično-gospodarski
razvoj Makedonije od osamosvojitve naprej, je lega države znotraj Balkanskega polotoka brez
lastnega izhoda na morje.
Balkanski polotok je v strokovni literaturi razumljen kot prehodno območje med razvitim in
naprednim evropskim prostorom in Orientom, ki velja, vsaj z vidika razvitega sveta, za
civilizacijsko, politično in gospodarsko zaostalo območje. Zaradi pogostih političnih in
medetničnih konfliktov ter vsesplošne zaostalosti predstavlja večina Balkanskega polotoka
evropsko politično in gospodarsko periferno območje, ki je oddaljeno in ločeno od večine
pomembnejših razvojnih osi. Periferna lega je posledica različnih dejavnikov. Od geografske
položaja in naravnogeografskih značilnosti Balkana, do specifičnega zgodovinskega razvoja,
ki je bistveno zaznamoval celotno regijo. Znotraj periferne balkanske regije so se skozi
zgodovino sicer izoblikovala bolj ali manj razvita območja, ki so doživljala različen političnogospodarski razvoj, vendar pa nikoli niso dosegla ravni razvitega sveta.
Makedonija, ki leži na JZ delu Balkana, je bila skozi vso zgodovino nekakšno prehodno
območje med različnimi kulturnimi prostori, političnimi tvorbami in družbeno-gospodarskimi
sistemi. Vse od razpada federativne Jugoslavije, kjer je tako kot že večkrat v zgodovini
predstavljala periferijo periferije, so za širše območje značilne medetnične napetosti in
oboroženi spopadi. Nestabilnost v širši regiji (na Kosovu, Črni gori, Sandžaku in BiH) je
glavni razlog za počasen politični in gospodarski razvoj Makedonije in preostalih držav bivše
Jugoslavije v zadnjih petnajstih letih. Razmere in medetnični odnosi na Balkanu pa niso
pomembni le za politični in gospodarski razvoj širše regije Jugovzhodne Evrope, ampak tudi
za skupni evropski (in svetovni) politični prostor, ki se zaveda ranljivosti balkanske regije kot
evropskega »mehkega trebuha« v smislu medcivilizacijskih, medverskih in medkulturnih
odnosov.
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Poleg lege na periferiji in znotraj kriznega žarišča, ki ne prinaša dobrih razvojnih možnosti, je
na počasen razvoj Makedonije vplivala tudi njena ozemeljska zaprtost in posledična odvisnost
od sosednjih držav in njihovih pristanišč. Odsotnost lastnega izhoda na morje pomembno
vpliva na makedonsko gospodarstvo, saj so stroški transporta dobrin in surovin bistveno višji.
Dodatno težo ima tudi dejstvo, da odvisnost Makedonije od tujih pristanišč predstavlja
izjemno politično orožje sosednjih držav. Najbližji in zaradi naravnogeografskih značilnosti
ter prometne infrastrukture najlažji je dostop do Egejskega morja, ki vodi preko egejske
Grčije do solunskega pristanišča, ki je zaradi bližine (od južne makedonske meje je oddaljeno
manj kot 100 km) in gospodarske, trgovinske ter prometne razvitosti, bistvenega strateškega
pomena za razvoj Makedonije in širše regije. Dostop do albanskih pristanišč (Drač, Vlora) ob
Jadranskem in bolgarskih pristanišč (Burgas, Varna) ob Črnem morju je zaradi slabše
prehodnosti terena, slabših prometnih povezav ter večje oddaljenosti otežen, vendar se njihov
pomen hkrati z izboljšavami in izgradnjo prometne infrastrukture veča.

2.1.2. TEŽNJE SOSEDNJIH DRŽAV
Makedonija ima vse od svoje osamosvojitve leta 1991 problematične odnose s svojimi
sosedami, kar pomembno vpliva na politično dogajanje v državi in na njen položaj znotraj
mednarodne skupnosti. Napeti medsosedski odnosi so posledica zgodovinskega dogajanja iz
začetka 20. stoletja, ko so si po koncu turške okupacije leta 1912 pokrajino Makedonijo med
seboj razdelile Grčija, Bolgarija in Srbija. Delitev na grško Egejsko, bolgarsko Pirinsko in
srbsko Vardarsko Makedonijo, katere posledice so vidne še danes, je razbila do tedaj enoten
gospodarski prostor in razdelila makedonski narod med tri države. Okrepile so se tudi
medsosedske ozemeljske aspiracije do ozemlja Makedonije. Po vzpostavitvi makedonske
državnosti v okviru SFRJ so ozemeljski in gospodarski apetiti sosednjih držav začasno zamrli
zaradi novonastalega političnega položaja na Balkanu. Osamosvojitev Makedonije je ponovno
sprožila različna odprta vprašanja, ki so poslabšala odnose s sosedami.
Od razglasitve neodvisnosti naprej so najbolj pereči odnosi z Grčijo, ki je zavračala ustavno
ime makedonske države in njene državne simbole ter z oviranjem mednarodnega priznanja
Makedonije posredno dolgo časa zavirala politični in gospodarski razvoj države. Spor, ki ga je
potrebno razumeti v širšem političnem kontekstu prevlade v regiji, še vedno ni razrešen, saj
Makedonija v mednarodni skupnosti še vedno nastopa pod začasnim imenom Former
Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM). Tudi vprašanje priznavanja makedonske
manjšine v Egejski Makedoniji, ki je bila dolga desetletja podvržena nasilni asimilaciji, še ni
razrešeno. Po drugi strani je v zadnjih nekaj letih Grčija največja vlagateljica v makedonsko
gospodarstvo, saj vlaga predvsem v bančni, energetski in prometni sektor.
Glavni problem makedonsko-bolgarskih odnosov v obdobju po osamosvojitvi Makedonije je
predstavljalo bolgarsko priznavanje posebnega makedonskega naroda in jezika ter vprašanje
obstoja in priznavanja makedonske manjšine v Pirinski Makedoniji. Izvor problema
predstavlja splošno razširjeno prepričanje Bolgarov, da so Makedonci v bistvu Bolgari, in da
so se zunaj bolgarske države znašli po nizu nesrečnih zgodovinskih pripetljajev. Problem je
bil sicer na političnem nivoju uradno razrešen z dogovorom iz leta 1999, vendar prepričanje
večine Bolgarov ostaja nespremenjeno. V zadnjem času državi uspešno sodelujeta na
gospodarskem in vojaškem področju. Pomembno politično in družbeno vlogo igra tudi
bližajoči vstop Bolgarije v EU.
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Odnosi med Makedonijo in Srbijo in Črno goro so bili v času Miloševićevega režima na veliki
preizkušnji, saj se je Srbija v tem času povezovala s tradicionalno zaveznico Grčijo, s katero
sta si v primeru razpada makedonske države nameravali razdeliti njeno ozemlje. Poleg
ozemeljskih aspiracij je pomembno vlogo predstavljala srbska manjšina v Makedoniji. Odnosi
med državama so se po padcu Miloševića izboljšali. Državi imata še nekaj odprtih in
nerešenih vprašanj, vendar v zadnjem času pospešeno gospodarsko sodelujeta.
Presenetljivo najmanj problemov, kljub medetničnemu konfliktu znotraj lastne države, ima
Makedonija z Albanijo. Državi vse do danes ohranjata relativno dobre medsosedske odnose,
ki jih je potrebno gledati skozi prizmo politične situacije v širši regiji. Albanija se je vzdržala
aktivnega poseganja in neposredne politične podpore v medetnični konflikt v Makedoniji leta
2001, saj se zaveda nevarnosti širjenja krize v regiji in pomena mednarodne pomoči za
albansko državo. Poleg tega uresničitev svojega glavnega cilja, ki predvideva združitev vseh z
Albanci poseljenih ozemelj, albanske oblasti trenutno vidijo predvsem znotraj EU. Na drugi
strani so dobri odnosi z Albanijo bistvenega pomena za zagotavljanje integritete makedonske
države in razrešitev makedonsko-albanskega konflikta znotraj Makedonije.

2.1.3. INTERESI VELESIL IN MEDNARODNE SKUPNOSTI
Pomembno vlogo pri političnem in gospodarskem razvoju Makedonije igra mednarodna
skupnost in velesile, ki imajo različne politične in predvsem gospodarske interese v državi in
širši regiji. Vpliv zunanjih političnih sil na Makedonijo in širšo regijo ima dolgo zgodovinsko
tradicijo. Evropske velesile in Rusija so na območje Balkana začele aktivneje posegati že
konec 17. stoletja, ko je turška država začela politično in gospodarsko zaostajati in slabeti.
Skupaj so izpostavile t.i. vzhodno vprašanje, katerega bistvo je bil nadaljni obstoj turškega
cesarstva in osvoboditev balkanskih narodov izpod turškega jarma. V 19. stoletju je Balkan
postal bojišče različnih interesov velesil, ki so si pod pretvezo varovanja in podpiranja
različnih balkanskih narodov skušale zagotoviti čim večji vpliv v regiji. Različni interesi in
medetnična podpihovanja so dosegli vrhunca s prvo in drugo svetovno vojno. Nastanek
socialistične Jugoslavije in blokovska povojna svetovna ureditev je močno vplivala na
razmere v regiji, ki je predstavljala ločnico med vzhodnim in zahodnim blokom. Jugoslavija
je po sporu s Sovjetsko zvezo spretno krmarila med obema blokoma in postala pomemben
politični dejavnik v širši regiji.
Po padcu komunizma in krvavem razpadu Jugoslavije se je odnos mednarodne skupnosti in
velesil do Balkana spremenil. Vlogo zunanjih političnih in gospodarskih posrednikov so
prevzele ZDA, EU in OZN. Interesi ZDA na Balkanu so se po propadu komunizma močno
povečali, saj so ZDA močno okrepile svojo diplomatsko dejavnost, kar je še posebej razvidno
v odnosih z Bolgarijo, Albanijo in Romunijo, kjer Američani nameravajo zgraditi vojaška
oporišča. Nekaj svoje pozitivne podobe med balkanskimi narodi so ZDA izgubile z zmedeno
politiko do krize v BiH, vendar so jo kasneje deloma obnovile z napadi na ZRJ zaradi
Kosova. Ameriška politika, ki skuša meje svojega vpliva, na škodo Rusije, potisniti čim dlje v
Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, še vedno vzpodbuja vojaško tekmovanje med balkanskimi
državami, kjer trenutno vlogo lokalnih velesil igrata Grčija in Turčija, saj ima Srbija velike
probleme s statusom Kosova. Kljub očitni podpori Albancem1 znotraj in zunaj Albanije, ZDA
1

ZDA so pod vplivom albanofilske ameriške ambasade v Tirani sredi 90-ih izoblikovale politiko močne podpore
albanski vladi Salija Berishe. Pomoč so ZDA nudile tudi v vojaškem smislu, saj so marca leta 1994 odpravile
embargo na prodajo orožja za Albanijo in ji zagotovile pristopna pogajanja za vstop v NATO, saj bi si tako
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podpirajo ozemeljsko integriteto Makedonije in njeno vključitev v NATO in EU. Ameriški
interesi v Makedoniji so predvsem gospodarske narave, saj bodo bodoči makedonskoameriški odnosi v veliki meri odvisni od uspeha izgradnje podzemnega transbalkanskega
naftovoda od Burgasa do albanske Vllore, ki bo potekal tudi po makedonskem ozemlju. ZDA
trenutno urijo in usposabljajo makedonske vojaške in policijske sile (Glenny, 1996)(Philips,
2004).
Rusija je, na drugi strani, pokazala relativno malo diplomatskega, političnega, ekonomskega
in vojaškega interesa do Makedonije. Kljub temu skuša v zadnjem času svoj vpliv povečati
preko Ukrajine, ki je glavni makedonski dobavitelj orožja. Pričakuje se, da bo Rusija v
prihodnosti skušala obnoviti svoj vpliv na Balkanu. Najverjetneje bo Rusija, poleg Kitajske,
ena glavnih ovir za formiranje neodvisnega Kosova, saj ima v Varnostnem svetu možnost
veta, ki ga bo skoraj zagotovo uporabila, da ne bi s priznanjem Kosova ZN dobili
precedenčnega primera, ki bi lahko ogrozil ruski položaj v Čečeniji. Podobno bo najverjetneje
zaradi Tibeta storila tudi Kitajska (Philips, 2004).
Posredovanje Javierja Solane in OVSE v konfliktu leta 2001 je ponovno povečal vpliv EU v
Makedoniji in na Balkanu. Ob izbruhu medetničnega nasilja in vojne na tleh nekdanje
Jugoslavije EU ni bila sposobna sama razrešiti konfliktov na Balkanu, zato so vodilno vlogo
prevzeli Američani in OZN. Evropska unija si zaradi političnih in gospodarskih razlogov ne
more privoščiti nadaljevanja in širjenja krize v Makedoniji in Balkanu, zato je njen glavni
interes preprečitev nadaljnih konfliktov na »lastnem dvorišču« in čim hitrejša integracija
balkanskih držav v EU. Makedonija je 22. marca 2004 podpisala pridružitveni sporazum z EU
in s tem postala članica za sprejem v EU. Finančna pomoč EU je pogojena s izvajanjem
določil ohridskega sporazuma (Medmrežje 1).

2.2. NOTRANJI DEJAVNIKI POLITIČNEGA RAZVOJA
2.2.1 LASTNOSTI OZEMLJA
Naravne razmere, še posebej pa specifične reliefne značilnosti in s tem povezana prehodnost
ozemlja Makedonije, pomembno vplivajo na politično-gospodarski razvoj države. T.i.
šahovska struktura reliefa, s svojim izmenjavanjem visokih gorskih čokov in vmesnih kotlin
in dolin, vpliva na prehodnost ozemlja Makedonije. Tektonsko razlamljanje, dviganje in
spuščanje je v geološki preteklosti potekalo v več različnih smereh in tako otežilo prehodnost
terena, ki je mogoča le po kotlinah, dolinah in soteskah, ki so jih izdolble večje reke.
Prehodnost v smeri S-J olajšuje velika vardarska tektonska prelomnica, ki je s sosledjem
kotlin in sotesk glavna prometna arterija države. Na jugu je Makedonija preko doline Vardarja
povezana z obsežno nižino ob Egejskem morju in s tem z egejsko-mediteranskim kulturnim
prostorom, ki je imel močan vpliv v antiki in srednjem veku. Z dolino Morave v Srbiji je
ozemlje Republike Makedonije na severu povezano s preostalim Balkanom. Dolini Vardarja
in Morave predstavljata strateško pomembno povezavo, ki povezuje celinsko Evropo in
Balkan z Egejskim morjem. Lahek dostop v notranjost Balkana in preko tega v Srednjo
Evropo so izkoristili tudi Turki.

zagotovile močno postojanko na Balkanu. Makedonske oblasti so na to potezo odgovorile z zahtevo po odpravi
embarga tudi za Makedonijo, saj je bila ta vojaško zelo ranljiva (Glenny, 1996).
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Na drugi strani je prehodnost v smer Z-V otežena zaradi slabo prehodnega goratega reliefa na
vzhodnem in zahodnem delu države, tako da povezave v tej smeri potekajo preko visokih
prelazov in po dolinah večjih rek. V antiki in srednjem veku je bila za prehodnost v smeri Z-V
pomembna rimska Via Egnatia, ki je povezovala albanski Drač z Bizancem, vendar je ozemlje
današnje Republike Makedonije oplazila le na JZ, saj je potekala preko Ohrida in Bitole ter se
nato nadaljevala v Egejsko Makedonijo. Na vzhodu ozemlje Makedonije z Bolgarijo povezuje
dolina reke Strumice (Touratsoglu, 2000).
Slaba prehodnost v smeri Z-V in strateško izjemno pomembna, a hkrati razvojno omejujoča
prehodnost v smeri S-J, predstavljata pomembno naravno omejitev za politično-gospodarski
razvoj Makedonije. Potencira jo še slaba in omejena prometna infrastruktura.
Šahovska struktura reliefa pomembno vlogo igra tudi pri značilnostih poselitve. Dna kotlin in
dolin predstavljajo prebivalstveno os Makedonije, kjer se poleg hitrega zgoščevanja
prebivalstva na uravnanih predelih, tukaj zgoščujejo tudi vse pomembnejše gospodarske
dejavnosti. Vzpeta in obrobna območja so se zadnjih tridesetih letih v veliki meri izpraznila.

2.2.2. PESTRA ETNIČNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Pomemben notranji dejavnik političnogeografskega razvoja predstavlja izjemno pestra etnična
sestava prebivalstva, saj je (bila) Makedonija, takoj za Vojvodino, najbolj etnično pestra
jugoslovanska regija. Takšna sestava prebivalstva je posledica specifičnega zgodovinskega
razvoja, najbolj pa je na etnično sliko vplivala petstoletna turška okupacija, med katero je na
ozemlju Makedonije prišlo do velikih etničnih sprememb. Vse od osamosvojitve dalje so
politične in družbene razmere v državi zaznamovale politične, gospodarske, kulturne,
civilizacijske in religiozne razlike med različnimi etničnimi skupnostmi, njihov položaj
znotraj makedonske države in družbe ter medsebojni odnosi med različnimi etničnimi
skupinami.
Po uradnih podatkih popisa iz leta 2002 se je od nekaj več kot 2,022 milijona prebivalcev za
etnične Makedonce izreklo le nekaj manj kot dve tretjini prebivalcev. Najštevilčnejša
manjšina v državi so Albanci, ki po uradnih podatkih predstavljajo četrtino prebivalstva
Makedonije (po neuradnih ocenah že več kot 30 %). Njihov delež je zaradi visoke rodnosti
zelo hitro naraščal, hkrati z njim pa so vse glasnejše postajale albanske zahteve po večjih
pravicah in enakopravnejšemu položaju v makedonski državi in družbi. Od osamosvojitve
dalje so odnosi med makedonsko manjšino in naraščajočo albansko manjšino vseskozi napeti.
Vrhunec so napetosti dosegle v oboroženem medetničnem konfliktu med albanskimi uporniki
in makedonsko vojsko ter policijo. Trenutno med makedonsko in albansko skupnostjo vlada
status quo, saj obe skupnosti živita popolnoma ločeno politično, gospodarsko, družbeno in
kulturno življenje.
Poleg makedonske večine in albanske manjšine pomembno vlogo v notranjepolitičnih in
družbenih vprašanjih igrajo še turška, srbska, romska, torbeška in vlaška manjšina. Bistvenega
pomena sta torej etnična in verska pripadnost. Odprta vprašanja med makedonskimi oblastmi
in etničnimi manjšinami se dotikajo predvsem položaja in pravic manjšin znotraj države, saj
so nekatere, kot npr. srbska manjšina, priviligirane.
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2.2.3. GOSPODARSKO STANJE
Vpliven notranji dejavnik političnogeografskega razvoja predstavlja tudi zaostalost in
nerazvitost Makedonije na gospodarskem področju. Slabo stanje v gospodarstvu je ena izmed
glavnih značilnosti sedanjega in preteklega položaja Makedonije. Glavni razlog za to so
nestabilne razmere znotraj države in v okolici ter periferna lega znotraj Balkana. Ozemlje
Makedonije je skozi zgodovino zaradi svoje obrobnosti tudi z vidika gospodarskega razvoja
zaostajalo in je do povojne industrializacije v okviru Jugoslavije obdržalo pretežno agrarni
značaj. Kljub relativno hitri in uspešni industrializaciji, ki je v državo prinesla napredek, je
Makedonija v okviru skupnega jugoslovanskega BDP predstavljala le 5-7% delež. Zaradi
šibkosti lastnega gospodarstva, tranzicijskega procesa in velike navezanosti na izgubljene
jugoslovanske trge, so se razmere v makedonskem gospodarstvu po osamosvojitvi poslabšale.
Mednarodne sankcije, ki so jih proti Srbiji uvedli Združeni narodi, popolna grška gospodarska
blokada, vojna na Hrvaškem in v BiH ter oviranje mednarodnega priznanja s strani Grčije so
gospodarsko krizo še poglobili. Razmere so se po letu 1996 začele izboljševati, vendar je
gospodarsko rast prekinil oborožen konflikt leta 2001.
Gospodarska zaostalost in družbenopolitični razvoj v državi delujeta in vplivata drug na
drugega. Gospodarsko stagniranje onemogoča izboljšanje materialnega stanja v makedonski
družbi, notranji medetnični družbenopolitični konflikti pa preprečujejo hitrejši gospodarski
razvoj in odvračajo tuje naložbe.
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3. GEOGRAFSKI ORIS MAKEDONIJE
V prejšnjem poglavju našteti dejavniki političnega in gospodarskega razvoja Makedonije v
veliki večini izhajajo iz nekaterih geografskih značilnosti preučevanega območja. Periferna
lega, lastnosti ozemlja, pestra etnična sestava in gospodarska zaostalost imajo svojo osnovo v
naravnih in družbenih značilnostih ozemlja makedonske države. Za širše poznavanje in
razumevanje dejavnikov političnega razvoja in sodobnih problemov s katerimi se sooča
Makedonija je potrebno poznavanje osnovnih naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti ozemlja Makedonije.

3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
MAKEDONIJE
3.1.1. LEGA
Republika Makedonija leži v notranjosti Balkanskega polotoka in meri 25.713 km². Na severu
meji na Srbijo (meja je dolga 221 km), na jugu na Grčijo (246 km), na vzhodu na Bolgarijo
(148 km), na zahodu pa si deli mejo z Albanijo (151 km). Stisnjena med štiri sosede je
Makedonija celinska država brez lastnega dostopa do morja, kar je, kot sem omenil že prej, s
strateškega in razvojnega vidika velika pomanjkljivost, saj je tako močno odvisna od
sosednjih držav.
Karta 1: Fizična karta Makedonije in sosednjih pokrajin

Vir: Atlas sveta za srednje in osnovne šole, 1993.
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Republika Makedonija danes predstavlja le manjši del geografsko zaključene in zgodovinske
regije Makedonije, ki se razprostira na območju na južnem delu Balkanskega polotoka. Na
severu pokrajino omejuje Šar planina, Skopska Crna Gora, Straža in gorstvo Rila, na vzhodu
bolgarski Rodopi in reka Nestos, na jugu Egejska obala, Olimp in Pindsko gorstvo ter na
zahodu Ohridsko in Prespansko jezero. Območje zgodovinske Makedonije se danes nahaja v
treh državah: Republiki Makedoniji (FYROM), ki obsega Vardarsko Makedonijo, Pirinska
Makedonija je danes del Bolgarije, Egejska Makedonija pa sestavni del Grčije.
Karta 2: Makedonija kot zaključena geografska regija

Vir: Poulton, 1995.

3.1.2. RELIEF
Poleg lege na perifernem in nemirnem Balkanu in kontinentalnosti je na razvoj Makedonije
pomembno vplivala zgradba površja. Reliefno lahko Makedonijo razdelimo na 3 makroregije:
večji del države zajema staro grudasto Rodopsko gorstvo, ki je sestavljeno iz gorskih čokov in
vmesnih kotlin, med gorskimi čoki v smeri SZ-JV poteka tektonska prelomnica, ki se po reki
Vardar imenuje Povardarje in predstavlja glavno prometno žilo v državi, na zahodu države od
severa proti jugu poteka mladonagubano Šarsko-pindsko gorstvo z globokimi vmesnimi
dolinami in kotlinami (Natek, Natek, 1999).
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Rodopski masiv predstavlja staro jedro celotnega Balkanskega polotoka in je nastal s
hercinsko orogenezo v paleozoiku pred približno 360 milijoni let. Sestavljen je iz starih
kristalinskih kamnin, od katerih prevladujejo graniti, kristalinski skrilavci, serpentiniti in
magmatske kamnine. V mezozoiku so Rodopi razmejevali tetidsko geosinklinalo tam, kjer sta
kasneje nastala mladonagubana alpsko-dinarski in karpatsko-balkanski masiv. Sočasno je v
tetidski geosinklinali potekala intenzivna sedimentacija mezozojskih apnencev in dolomitov
(tudi do 2000 m debeli skladi). V terciarju je prišlo do alpidske orogeneze, ki je močno
spremenila staronagubani relief. Zaradi radialnih pritiskov je prihajalo do razlamljanja starega
masiva na čoke in grude v različnih smereh. Nekateri deli so se pod pritiski ugreznili, drugi
dvignili, tako da je prišlo do značilne oblike reliefa, ki ga zaznamuje menjavanje čokov in
kotlin. Gre za t.i. šahovsko strukturo reliefa (Rodić, 1975).
Najvišji gorski čoki presegajo 2000 m nadmorske višine: na vzhodu Osogovska planina (2252
m), v osrednjem delu Jakupica (2540 m) in ob meji z Grčijo Kožuf (2182 m) in Nidže (2520
m). Zanimiv primer je planina Belasica na tromeji z Bolgarijo in Grčijo, ki se je vzdignila v
kvartarju, kar kaže, da je tektonsko delovanje v regiji aktivno še danes (Rodić, 1975).
Med čoki je več prostranih uravnanih kotlin (Skopska, Veleška, Gevgelijska, Tikveška,
Strumiška,…) ki so med seboj povezane z ozkimi in slikovitimi soteskami in dolinami, ki so
zapolnjene s rečnimi in jezerskimi sedimenti. V terciarju so večino kotlin preplavljala velika
jezera2, ki so sčasoma večinoma izginila. Danes so se kot relikti večjih jezer ohranila
Ohridsko, Prespansko in Dojransko jezero (Marković, 1980).
Med različnimi čoki potekajo številne tektonske prelomnice. Najpomembnejša je vardarska
prelomnica, ki poteka v dinarski smeri SZ-JV in deli Pelagonide od masiva Rodopov. Gre za
mlado tektonsko udornino, ki je široka od 40 do 70 km in je sestavljena iz več kotlin, ki so
med seboj povezane s ozkimi soteskami (najbolj znana sta Demir Kapija in Ciganska
Klisura). Dna kotline so uravnana z rečno-jezerskimi sedimenti. Vardarska udornina je
seizmično močno labilno območje, saj močni potresi v preteklosti niso bili redkost - močni
potresi v Skopju in njegove okolici leta 518, 1555 in katastrofalni leta 1963. Območje je še
danes tektonsko zelo aktivno, kar dokazujejo paleovulkanski relief3, postvulkanske aktivnosti
in pogosti manjši potresi ter podori. Kot rezultat tektonskega delovanja so ob prelomnicah
pogosti tudi termalni in mineralni izviri (Rodić, 1975).
Za Pelagonide, ki jih je vardarska prelomnica ločila od Rodopov, je prav tako značilen
»šahovski« relief in paleozojski skrilavci, vendar se med skrilavci pojavljajo tudi apnenci in
vulkanske kamnine. Masiv je nastal s hercinsko orogenezo, v času alpidske orogeneze pa so
endogene sile površje razčlenile in nastale so kotline in čoki. Največja je Pelagonijska kotlina,
ki jo obkrožajo visoke gore (Kajmakčalan in Pelister presegata 2500 n.v.) (Rodić, 1975).
Do velikih premikov v terciarju je prišlo tudi v labilnih mezozojskih skladih morja Tetis
zahodno in vzhodno od Rodopov, saj sta z alpidsko orogenezo nastala mladonagubana
alpidsko-dinarski in karpatsko-balkanski masiv. Dinarsko gorstvo, ki poteka prek Balkana v
smeri SZ-JV se v zahodni Makedoniji nadaljuje s Šarsko-pindskim gorovjem v smeri S-J in se
izklinja v Grčiji. Gre za mladonaguban masiv, katerega osnova je zgrajena iz paleozojskih

2

Po raziskavah jugoslovanskega geografa Jovana Cvijića naj bi sprva območje prekrivalo veliko Egejsko jezero,
ki se je z upadanjem gladine jezera sčasoma razdelilo na več manjših jezer.
3
Paleovulkanski relief je značilen za območje med Kratovim in Zletovim, Kumanovo (vulkanski stožci)
Povardarje in Marijovo.
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skrilavcev in magmatskih kamnin, ki jih prekrivajo mezozojski apnenci. Zaradi pestrosti
kamnin in manjše čistosti apnencev so kraški pojavi manj izraziti (Marković, 1980).
Tudi za Šarsko-pindski masiv je značilna »šahovska« struktura reliefa. Najvišja sta Šar
planina in Korab (nad 2700 m nadmorske višine), kjer je bilo v pleistocenu več gorskih
ledenikov, ki so izdolbli kotanje, kjer je danes več jezer ledeniškega nastanka. Ohridsko
kotlino in ozki dolini Radike in Crnega Drima obrobljajo visoke gore, ki so pomembno
območje pašništva. Kotline so zapolnjene s jezersko-rečnimi sedimenti. Večino Ohridske in
Prespanske kotline pokrivata Ohridsko in Prespansko jezero, ki sta tektonskega nastanka in
sta podzemno povezana. Na območju se pojavljajo tudi kraški in postvulkanski pojavi (npr.
solfatara Duvalo S od Ohrida) (Rodić, 1975).

3.1.3. PODNEBJE
Za ozemlje Makedonije je značilno submediteransko podnebje s močnimi kontinentalnimi
vplivi. Lega na jugu Balkanskega polotoka in bližina Egejskega morja zagotavljata visoke
poletne temperature, ki rastejo v smeri S-J, veliko osončenost in majhno količino padavin, ki
večinoma padejo v obliki poletnih neviht. Maritimni vplivi na podnebje Makedonije so
najizrazitejši v južnem delu države, predvsem v Gevgelijski in Tikveški kotlini. Preko široke
doline Vardarja se zaradi bližine Egejskega morja širijo sredozemsko-egejski vplivi vse do
Skopja. Bližina morja vpliva tudi na dolino reke Strumice in na Ovče pole. Na klimo
Pelagonije ima zaradi večje nadmorske višine (ok. 600 m) in goratega reliefa, bližina
Solunskega zaliva (ok. 150 km zračne linije) manj vpliva. Poletja v kotlinah, kjer so
mediteranski vplivi najbolj opazni, so vroča in sušna - najtoplejši mesec je julij (srednja
mesečna temperatura 24,5 - 26°C). Zaradi pomanjkanja padavin poleti pogosto pride do
izsušitve manjših rek in posledično vegetacije, tako da je poljedelska obdelava mogoča le v
bližini voda in tam, kjer polja namakajo. Med toplo polovico leta je območje med Velesom in
Sv.Nikolo podobno stepi, Ovče pole pa celo polpuščavi (Rogić, 1982).
Zime so zaradi kontinentalnih vplivov ostre, hladne in vlažne. Pozimi maritimne vplive
močno ublaži hladen zrak, ki preko doline Morave in Vardarja prihaja iz Podonavja. Hladen
zrak prihaja v obliki suhega severnika imenovanega vardarac. Srednje mesečne temperature
zraka so v vseh pomembnih kotlinah skozi vse leto nad lediščem (razen Tetovske kotline).
Januar je najhladnejši zimski mesec (Skopje 0,5°C, Tetovo -1°C, Demir Kapija 2,3°C).
Večina padavin v kotlinah pade oktobra in novembra (letna količina padavin znaša od 500 do
700 mm), ko so vegetaciji najmanj potrebne. Sekundarni višek je maja, nato pa sledi obdobje
suše (Rodić, 1975).
Na dvignjenih kotlinah, planotah in gorah prevladujejo kontinentalni vplivi. Gre za zmerno
celinsko podnebje z zmerno toplimi poletji in hladnimi zimami, ki se z naraščanjem
nadmorske višine spremeni v gorsko podnebje. Pozimi so v zatišnih kotlinah pogoste
temperaturne inverzije (npr. Pelagonija). V gorah pade letno od 1000 do 1500 mm padavin,
kar pomeni, da so dodobra namočene in se torej klimatsko bistveno razlikujejo od sušnih
kotlin. Največ padavin pade novembra in decembra, drugi višek pa je aprila in maja. V
makedonskih gorah so zaradi kontinentalnih vplivov poleti možne tudi suše. Zahodna
polovica države je bolj namočena kot osrednji in vzhodni del. Najbolj sušni predel je osrednje
Povardarje, na mikroklimo Ohridske in Prespanske kotline pa močno vpliva blagodejni vpliv
jezer (Rodić, 1975).
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Klimogram 1: Klimatske značilnosti Skopja

Vir: URL: http://www.southtravels.com/.../macedonia/weather.html

3.1.4. VODOVJE
Makedonija je celinska država brez izhoda na morje. Večina ozemlja države se preko
Vardarja odmaka v Egejsko morje. Tudi porečje reke Strumice (pritok bolgarske Strume), ki
zajema JV del države se odvodnjava v Egejsko morje. V terciarju so večino kotlin preplavljala
jezera, ki so bila med seboj povezana z jezerskimi ožinami. V pleistocenu se je večina jezer
umaknila iz kotlin, ostali pa so rečni tokovi, ki so se zlivali proti Egejskemu morju. Nastale so
kompozitne doline Vardarja in njegovih pritokov, ki jih tvorijo večje široke kotline in ozke
vmesne soteske, kjer so padci vode občutni in ugodni za izrabo hidroenergije (Rodić, 1975).
Vardar4 je s 301 km najdaljša makedonska reka, katere porečje s pritoki pokriva večino
Makedonije. Glavna leva pritoka sta Treska in Crna reka (207 km), desna pa Pčinja in
Bregalnica (225 km). Vodostaj Vardarja, ki ima pluvialno-nivalni rečni režim, med toplo in
hladno polovico leta zelo koleba. V preteklosti, pred obsežnimi regulacijami in
hidromelioracijami, so bile pogoste tudi poplave (Natek, Natek, 1999).
Razvodnica med Egejskim in Jadranskim povodjem poteka po hrbtu Šar planine, Bistre in
Pelistera. Le skrajni zahodni del Makedonije se preko Crnega Drima in Radike odvodnjava v
Jadransko morje (Rodić, 1975).
Na JZ sta v tektonskih udorninah reliktni5 Ohridsko in Prespansko jezero, ki sta podzemno
povezani pod apnenčasto Galičico. Ohridsko jezero, ki je s 286 m najglobje makedonsko
jezero, meri 348 km² (107 km² pripada Albaniji) in je znano po mnogih endemičnih vrstah.
4
5

Vardar od izvira pri Vrutoku, južno od Gostivarja, do izliva v Solunski zaliv (pod imenom Axios) meri 388 km.
Obe jezeri sta ostanka po površini večjih jezer, ki so v terciarju pokrivala večino kotlin.
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Jezero se nahaja na nadmorski višini 695 m in nima večjih pritokov. Voda iz Prespanskega
jezera, ki leži na 853 m nadmorske višine, se podzemno pretaka proti Ohridskemu, kjer je več
izvirov. Prespansko jezero leži na tromeji z Grčijo in Albanijo in zajema 275 km². Največja
globina je le 54 m, na jezerskem dnu pa je več kraških uval in ponorov. Večino vode jezero
dobi iz Male Prespe, ki se nahaja v Grčiji in Albaniji. Kadar pade večja količina padavin in se
topi sneg, jezero tudi poplavlja (Rodić, 1975).
Na JV, ob grški meji, se nahaja Dojransko jezero s površino 42,7 km² in največjo globino 10
m. Jezero ima nekaj manjših pritokov, vendar je bilo v bližnji preteklosti zelo ogroženo zaradi
pretiranega odvzema vode za namakanje z grške strani. Danes se stanje izboljšuje. Jezero je
znano tudi po ribjem bogastvu. Na Pelisteru in Šar planini je več jezer ledeniškega nastanka.
Od številnih zajezitvenih jezer je največje Mavrovsko jezero (Rodić, 1975).
Slika 1: Reka Vardar v Skopju

Vir: URL: http://www.foshayaoit.com/macedonia/skopje.html.

3.1.5. PRSTI IN RASTJE
Najbolj rodovitne prsti se nahajajo na dnu kotlin na ilovnatih usedlinah na nekarbonatni
matični osnovi. Tu prevladujejo gozdne rjave prsti in nekoliko višje rankerji, ki omogočajo
poljedeljsko obdelovanje, vendar je to mogoče le v bližini vode ali ob namakanju.
Najrodovitnejše je osrednje Povardarje, dolina reke Strumice, Gevgelijska kotlina, Pelagonija
in Ohridska kotlina. Ponekod se zaradi visokih poletnih temperatur in pomanjkanja vlage
pojavljajo zasoljena tla (Skopska kotlina in Ovče pole). V zahodnem delu Makedonije se na
apnencih in dolomitih v kotlinah pojavlja terra rossa. Obrečne in oglejene prsti najdemo ob
večjih vodotokih, predvsem ob Vardarju. V hribovitem svetu na večjih višinah prevladujejo
kamnita tla ali litosoli, nižje pa zaradi večje količine padavin in izpiranja prihaja do
podzolizacije (Rodić, 1975).
Gozd in nižje grmičevje pokriva 39% površja Makedonije. (Natek, Natek, 1999) V nižjih
legah (od 600 do 900 m nadmorske višine) in na dnu kotlin je naravno rastje listopadni gozd
hrasta gradna in cera ter belega gabra, ki je prilagojen ostrim zimskim kontinentalnim
vplivom. Gozd je večinoma že izkrčen in zaradi paše degradiran v grmičasto rastje. Grmičevje
je sestavljeno pretežno iz mediteranskih vrst, ki lažje prenašajo hladne zimske razmere.
Pogosto zaradi pretirane paše prihaja do erozije zemlje (Rogić, 1982).
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V submediteranski Gevgelijski kotlini uspeva zimzeleno mediteransko rastje, med drugim
tudi smokve in mandlji, ki so bolj odporni na prodore hladnega zraka, ki onemogoča rast oljk
(Rogić, 1982).
V višjih legah površje porašča bukov in mešan bukovo-jelov gozd nekje do 1500 m. Nad to
mejo se pojavlja iglasti gozd (bor, smreka, jelka) v pasu do 2100 m, kjer najdemo reliktne
vrste, ki so preživele več ledenih dob. Nad to mejo prevladujejo gorski pašniki in senožeti, ki
so predvsem na Šar planini in Rodopih razširjeni v pas iglastega gozda (Rodić, 1975).

3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
MAKEDONIJE
3.2.1. PREBIVALSTVO
Prebivalstvo, predvsem njegova etnična pestrost, igra izjemno pomembno vlogo v notranjem
političnem in gospodarskem razvoju države. Po podatkih zadnjega popisa je v Makedoniji leta
2002 prebivalo 2.022.547 ljudi. Prebivalstvo na ozemlju makedonske države je naraščalo vse
od prvega popisa v Kraljevini SHS leta 1921, ko je bilo ozemlje Makedonije, na katerem je
prebivalo nekaj več kot 800.000 ljudi, uradno poimenovano Južna Srbija. Na prvem popisu po
koncu druge svetovne vojne leta 1948, ko so Makedonci že dobili svojo državo, je
prebivalstvo že preseglo 1.100.000 prebivalcev in hitro naraščalo. Od 80-ih let dalje se je
povečevalo z letno stopnjo 2%, v začetku 90-ih, ko je število prebivalcev prvič preseglo mejo
dveh milijonov, se je stopnja rasti umirila na 0,6% letno. Prebivalstvo v Makedoniji še vedno
narašča, saj letna stopnja rasti prebivalstva po uradnih ocenah iz leta 2003 znaša 0,4%. Po
uradnih ocenah naj bi v Makedoniji leta 2004 živelo že 2.071.000 prebivalcev. Po napovedih
Državnega statističnega urada RM naj bi pri sedanji stopnji rasti prebivalstva leta 2010 v
Makedoniji prebivalo nekaj manj kot 2.140.000 prebivalcev (Klemenčič, Žagar, 2004; URL:
http://www.world66.com/europe/macedonia/population).
Poleg naraščanja števila prebivalstva je za Makedonijo značilna etnična heterogenost, saj
poleg makedonske večine obstaja 27 različnih etničnih manjšin in skupnosti, ki se
medsebojno razlikujejo po družbenih, kulturnih, gospodarskih, političnih in demografskih
značilnostih ter položaju in pravicah. V zadnjih desetletjih je prišlo do opaznih sprememb v
etnični strukturi prebivalstva, kar je posledica različnih dejavnikov med katere sodita tudi
specifični politični in gospodarski razvoj.
Glede etnične strukture prebivalstva se med demografskimi strokovnjaki pojavljajo vprašanja
o točnosti in zanesljivosti popisov FLRJ in SFRJ, posebej kar se tiče števila Albancev,
Turkov, Romov in Muslimanov (Torbešev v primeru Makedonije). Pripadniki manjšin so se,
v skladu s tedanjo obstoječo politično situacijo, v različnih popisih različno deklarirali. Tudi
glede popisov, ki so bili izvedeni v neodvisni makedonski državi, je potrebna pazljivost, saj
etnične manjšine, še posebej albanska, trdijo, da so rezultati popisov prirejeni, in da je njihovo
dejansko število večje. Zadnji popis leta 2002 so nadzorovali tuji opazovalci, tako da je
reprezentativen, vendar kljub temu ostaja stara težava variiranja različnih etničnih identitet
zaradi politične situacije.
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Grafikon 1: Ponazoritev etnične sestave prebivalstva
Makedonije leta 2002

Makedonci
Albanci
Turki
Romi
Vlahi
Srbi
drugi

Vir: URL: http://faq.macedonia.org/information/ethnic.makeup.html

Preglednica 1: Etnična sestava prebivalstva Makedonije po podatkih popisa iz leta 2002
etnična skupina
število (2002)
delež v % (2002)
Makedonci
1.297.981
64,18
Albanci
509.083
25,17
Turki
77.959
3,85
Romi
53.879
2,66
Vlahi
9.695
0,48
Srbi
35.939
1,78
drugi
38.011
1,88
SKUPAJ
2.022.547
100
Vir: URL: http://www.president.gov.mk

3.2.1.1. MAKEDONSKA VEČINA IN ALBANSKA MANJŠINA
Glavna značilnost sprememb v etnični strukturi prebivalstva je trend upadanja večinskega
deleža etničnih Makedoncev in naraščanje deleža albanske manjšine in nekaterih drugih
etničnih manjšin. Po podatkih zadnjega popisa so etnični Makedonci leta 2002 predstavljali
delež 64,18% prebivalstva Makedonije, kar znaša nekaj manj kot 1,3 milijona prebivalcev
(Philips, 2004). Delež etničnih Makedoncev se v zadnjih nekaj desetletjih občutno
zmanjševal. Po podatkih jugoslovanskih popisov se je upadanje pričelo konec 50-ih in v
začetku 60-ih let 20. stoletja in se nadaljuje še danes. Leta 1961 so etnični Makedonci
predstavljali 71,2% prebivalstva, do leta 1981 je njihov delež padel na 67%, leta 1991 na
65,3%, po podatkih iz zadnjega popisa pa znaša dobrih 64%. Zmanjševanje deleža
Makedoncev, katerih večinski položaj bo ob današnjih trendih gibanja prebivalstva v
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prihodnosti še bolj ogrožen, je spremljala hitra rast albanske, romske in muslimanske
manjšine. Dejstvo, ki prav tako pomembno vpliva na demografski položaj v državi je nizka
rodnost etničnih Makedoncev. Ta je bistveno nižja od albanske predvsem zaradi slabega
gospodarskega položaja v državi, brezposelnosti ter socialnega strahu, s katerim albanska
manjšina lažje živi zaradi ekonomsko močne diaspore in značilne notranje solidarnostne
medsebojne pomoči. Bistveno vlogo pri stopnji rodnosti različnih etničnih skupin prebivalstva
igrajo tudi kulturne razlike.
Albanci v Makedoniji predstavljajo največjo in najvplivnejšo manjšino. Glede na leto 1948,
se je število Albancev do leta 1994 povečalo za 55%, število Makedoncev pa se je v istem
obdobju povečalo le za 34%. Njihov delež je od leta 1953, ko so predstavljali 12,5%
prebivalstva, vseskozi naraščal. Po podatkih popisa SR Makedonije so leta 1981 predstavljali
že 19,8% delež. Z naraščanjem deleža in političnimi spremembami so rasle tudi zahteve
albanske manjšine, s tem pa tudi spori in napetosti z makedonsko večino. Leta 1991 je
albanska manjšina, ki je trdila, da makedonske oblasti ponarejajo rezultate popisov, in da
Albanci predstavljajo 35-40% prebivalstva Makedonije, bojkotirala popis prebivalstva.
Oblasti so njihov delež nato ocenile na nekaj manj kot 22%. Na ponovljenem popisu leta 1994
je po uradnih podatkih albanska manjšina predstavljala 22,7% prebivalstva Makedonije.
Uradni rezultati zadnjega popisa iz leta 2002, ki ga je nadzorovalo veliko tujih opazovalcev,
jim namenjajo delež 25,17%, kar znaša več kot 509.000 prebivalcev. Zaradi najvišje stopnje
rodnosti v Evropi in doseljevanja s Kosova, je za pričakovati, da bodo ob današnjih trendih
Albanci postali večinsko prebivalstvo v roku 30-40 let (Perry, 2000; URL:
http://faq.macedonia.org/information/ethnic.makeup.html).
Preglednica 2: Spreminjanje števila in deleža etničnih Makedoncev in Albancev v
Makedoniji v obdobju med 1953 in 2002
leto
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
Makedonci
(število)

860.699

1.000.854

1.142.375

1.279.323

1.328.187

1.295.964

1.297.981

66,0

71,2

69,3

67,0

65,3

66,6

64, 18

162.524

183.108

279.871

377.208

441.987

441.104

509.083

12,5

13,0

17,0

19,8

21,7

22,7

25,17

Makedonci
(delež v %)

Albanci
(število)

Albanci
(delež v %)

Vir: URL: http://www.president.gov.mk

Pomemben diferenciacijski in identifikacijski dejavnik na Balkanu je verska pripadnost.
Makedonci so večinoma pravoslavne vere, saj je vera eden izmed glavnih identifikacijskih
dejavnikov makedonskega naroda. Tudi srbska manjšina in Vlahi so večinoma pravoslavne
vere, tako da je delež pravoslavnega prebivalstva leta 1994 znašal 66,66%. Na drugi strani, se
je po uradnih podatkih iz leta 1994 za islam izreklo 30,1% prebivalstva, kamor spada močna
albanska manjšina, ki je večinoma islamizirana in ima islam prav tako za eno
najpomembnejših identifikacijskih točk. Islamizirane so tudi manjše etnične manjšine Turkov,
Torbešev in Romov. Albanci, po raziskavah makedonskih oblasti in neodvisnih
strokovnjakov, pod pretvezo panislamizma počasi asimilirajo manjše muslimanske skupnosti
Torbešev, Turkov in Romov. Za katoličane se je izreklo le 0,5% prebivalstva (URL:
http://faq.macedonia.org/information/ethnic.makeup.html).
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3.2.1.2. TURŠKA MANJŠINA
Skupna značilnost manjših etničnih skupin v Makedoniji je močno nihanje njihovega števila v
različnih obdobjih, kar je bila posledica družbenopolitičnih razmer v državi. Turška manjšina
v Makedoniji in različnih delih bivše Jugoslavije je dediščina večstoletne otomanske
nadvlade, ki je na ozemlju Makedonije trajala več kot pol tisočletja. Po podatkih popisa iz leta
1981, je od nekaj več kot 101.000 jugoslovanskih Turkov, v Makedoniji živelo kar 86.591
pripadnikov turške manjšine, ki je predstavljala 4,5% delež prebivalstva. Danes njihovo
število znaša okoli 78.000 ali 3,85% prebivalstva, živijo pa po večjih mestih, predvsem v
Skopju, Tetovu, Gostivarju, Resenu, Ohridu, Bitoli, Negotinu, Radovišu in Debru (URL:
http://www.world66.com/europe/macedonia/population).
Velikost turške manjšine v Makedoniji, ki je v celoti islamizirana, je (bila) kompleksno in
zapleteno vprašanje. Vse od prvega povojnega popisa leta 1948 pa do danes, se je njeno
število močno spreminjalo, kar je bila posledica notranje in zunanjepolitičnega dogajanja v
državi. Številčnost turške manjšine se je od leta 1953, ko so njeni pripadniki predstavljali
15,6% delež, vseskozi zmanjševala, kljub visoki stopnji rodnosti med pripadniki manjšine.
Povojnim jugoslovanskim oblastem so bili Turki sumljivi zaradi povezanosti matične Turčije
z zahodnimi državami, zato je prišlo do več insceniranih sodnih procesov, kjer so pripadnike
turške manjšine obsodili sodelovanja z Zahodom in vohunjenja. Kot posledica tega, se je
mnogo pripadnikov turške manjšine na popisu 1948 opredelilo za Albance. Na popisu leta
1953 se je veliko Albancev, ki so bili sumljivi jugoslovanskim oblastem zaradi spora s
Stalinom in Albanijo, opredelilo za Turke. V obdobju med 1953 do 1966, po sporazumu, ki ga
je Ranković sklenil s turško državo, je iz osrednjega in vzhodnega dela Makedonije prišlo do
množičnega izseljevanja Turkov v Turčijo. Iz Jugoslavije se jih je izselilo med 88.000 in
150.000 Turkov in ostalih pripadnikov različnih etničnih skupin. Med njimi je bilo veliko
Albancev in Jugoslovanov, ki so pobegnili pred komunističnim režimom. Število deklariranih
Turkov se je še naprej zmanjševalo, saj se jih je vedno več izrekalo za pripadnike albanske,
romske ali muslimanske manjšine, rasel pa je tudi delež prebivalstva, ki so se deklarirali kot
Jugoslovani, ker se niso hoteli etnično opredeliti (Poulton, 1995).
Preglednica 3: Gibanje števila in deleža turške manjšine v Makedoniji v obdobju med 1953
in 2002
leto
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
Turki
(število)

203.938

131.481

108.552

86.591

77.080

78.019

77.959

15,6

9,4

6,6

4,5

3,8

4,0

3,85

Turki (delež
v %)

Vir: URL: http://www.president.gov.mk

Turška, kot tudi ostale islamizirane manjšine, so bile in so podvržene nasilni asimilaciji s
strani Albancev, ki skupno religijo uporabljajo kot asimilizacijsko orodje za dosego višjega
deleža v etnični strukturi prebivalstva Makedonije. Makedonske oblasti že od konca 70-ih let
20. stoletja poskušajo preprečiti albanizacijo islamiziranih etničnih manjšin, do katere prihaja
predvsem v mošejah in verskih šolah. Pod največjim pritiskom so turške skupnosti na
večinsko albanskih območjih v zahodni Makedoniji. Položaj otežujejo določila ohridskega
sporazuma, ki predvidevajo decentralizacijo države v smeri večje stopnje občinske
samouprave, kar pomeni vodo na mlin Albancem v zahodni in severozahodni Makedoniji,
kjer ti predstavljajo večino. Po občinski reorganizaciji novembra 2004 je karakterističen
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primer pretežno turške vasi Vrapište blizu Gostivarja. Ožje območje Gostivarja je bilo v
preteklosti večinoma turško (skoraj 90%), vendar se je večina Turkov za časa SFRJ izselila v
Turčijo, na njihovo mesto pa so se naselili Albanci. Danes predstavlja turško prebivalstvo, ki
se pritožuje zaradi vse močnejših albanskih pritiskov, le še 11% prebivalstva. Z novimi
občinskimi mejami je albanska večina še pridobila na moči, turška manjšina, ki je resno
ogrožena pa grozi z bojkotom lokalnih volitev (URL: http://www.axisglobe.com).
Turki so bili, podobno kot Albanci, v okviru Jugoslavije priznani kot jugoslovanska narodnost
in so bili zato upravičeni do določenih manjšinskih pravic. Na referendumu leta 1991, na
katerem se je prebivalstvo Makedonije odločalo o samostojnosti, so se v nasprotju z albansko
manjšino, ki je referendum bojkotirala, izrekli za samostojnost države in obdržali kulturne
pravice. Glavna politična institucija makedonskih Turkov je Turška demokratska stranka, ki je
bila ustanovljena leta 1992. Kmalu po ustanovitvi je prišlo do zaostrovanj z makedonskimi
oblastmi zaradi neizpolnjevanja ustavne pravice izobraževanja v turškem jeziku v šoli v Župi
blizu Debra, vendar so se strasti kmalu umirile. Na parlamentarnih volitvah leta 2002 so Turki
podprli koalicijo strank okoli SDSM in imajo svojega predstavnika v vladi (Poulton, 1995;
URL: http://www.axisglobe.com).
Turška manjšina je s svojim položajem večinoma zadovoljna. Država ji zagotavlja dva
radijska programa v turškem jeziku, tedensko izhaja več časopisov in revij v turščini. Znan
časopis Birlik, ki je izhajal od leta 1943, je zaradi finančnih težav leta 2003 propadel. Dobro
je razvito kulturno delovanje različnih organizacij in društev. Kljub zadovoljivemu položaju
manjšine pa pogreša večjo podporo matične Turčije (URL: http://www.axisglobe.com).

3.2.1.3. MUSLIMANI, TORBEŠI, GORANI
Zmeda glede etnične identitete različnih muslimanskih skupin, kaže, da je na Balkanu (bila)
vera bolj pomemben diferenciacijski dejavnik kot etnično poreklo. »Na tovrstne težave
naletimo pri islamiziranih Makedoncih slovanskega porekla, ki jih v Makedoniji
imenovanujejo Torbeši (»tisti, ki nosijo torbe«, torej v prenesenem pomenu pomagači
Turkov), Pomaki ali Poturi in so za razliko od bolgarskih in grških Pomakov s strani države
priznani kot posebna etnična skupina« (Poulton, 1995).
V bivši Jugoslaviji je oznaka Musliman predstavljala slovanske prebivalce, ki so prestopili v
islam za časa otomanske nadoblasti in ne islamiziranih Albancev ali Turkov. Muslimani so
bili leta 1961 izenačeni z ostalimi narodnostmi Jugoslavije, leta 1971 pa so postali
jugoslovanski konstitutivni narod. Večina, ki prebivajo v BiH in Sandžaku govori
srbohrvaško, okoli 40.000 pa jih živi v Makedoniji in govori makedonsko. Po navedbah
muslimanskih virov iz Sandžaka je veliko Torbešev v bistvu Muslimanov, ki so se iz
Sandžaka izselili v 50-ih letih. po Rankovićevemu dogovoru s Turki, in so se na poti proti
Turčiji ustavili ter naselili v Makedoniji (Poulton, 1995).
Preglednica 4: Gibanje števila Muslimanov oz. Torbešev v Makedoniji med leti 1953 in 2002
Leto
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
Muslimani
oz. Torbeši
1.591
3.002
1.248
39.518
31.356
15.418
Vir: URL: http://www.president.gov.mk
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Podobno kot bolgarski Pomaki, se tudi Torbeši lažje identificirajo in povezujejo z ostalimi
muslimanskimi skupinami, predvsem z Turki, vendar njihova identifikacija variira glede na
politične in gospodarske razmere. Makedonske oblasti so že v začetku 80-ih in skozi 90-ta
leta 20. stoletja vzpodbujale njihovo posebno etnično identifikacijo, da bi se tako uprli nasilni
asimilaciji v albansko muslimansko večino. Torbeši so se prvič javno organizirali v
kulturnozgodovinsko združenje leta 1970 in priredili srečanje v samostanu Sv.Jovana
Bigorskega v zahodni Makedoniji, ki ga je vodil Riza Memedovski. Združenje je trdilo, da je
bilo od konca druge svetovne vojne asimiliranih okoli 70.000 njihovih pripadnikov. Število
Torbešev se je od konca druge svetovne vojne močno spreminjalo, kar je bila, kakor pri
ostalih manjših etničnih skupinah, posledica različnih družbenopolitičnih razmer v državi. Do
velikega povečanja števila torbeške skupnosti je, glede na leto 1971, ko jih je bilo po uradnih
podatkih le 1250, prišlo na popisu leta 1981, ko se je za pripadnike torbeške skupnosti izreklo
39.500 ljudi. Skok števila pripadnikov je posledica zmanjšanja turške manjšine v istem
obdobju - veliko Torbešev identificiralo s Turki, in delovanja članov Makedonske
muslimanske skupnosti za lastno etnično identifikacijo. Leta 1994 se je njihovo število kljub
temu prepolovilo, kar je najverjetneje posledica napredujoče albanske asimilacije (Poulton,
1995; URL: http://faq.macedonia.org/information/ethnic.makeup.html).
Popis leta 2002 je razkril identifikacijsko razdrobljenost torbeške etnične skupnosti, saj so se
Torbeši opredeljevali kot islamizirani Makedonci, Turki. Albanci, Bošnjaki ali Muslimani.
Večina Torbešev živi v zahodnih delih Makedonije – Strugi, Debru, Gostivarju in Tetovu, pa
tudi JV delu Skopja znanem kot Torbešija. Po medetničnem konfliktu leta 2001 so mnogi
svoje priimke slavizirali in s tem dokazali lojalnost makedonski državi. Podobno lojalnost je
dokazala sorodna etnična skupina poimenovana Gorani, ki živi v gorah osrednje in zahodne
Makedonije (ter na Kosovu ter Metohiji) in govori poseben torlaški dialekt. Podobno kot
Torbeši so islamizirani in podvrženi albanizaciji
(URL: http://www.popovashapka.com/macedoniainfo/demographics).

3.2.1.4. ROMSKA SKUPNOST
V Jugoslaviji je leta 1981 živelo okoli 850.000 Romov, kar je bila ena največjih romskih
populacij v Evropi. Romi so imeli, podobno kot albanska in turška manjšina, v ustavi
zagotovljene vse pravice narodne manjšine. V praksi pa so bili Romi, razen v BiH in Črni
Gori, degradirani v nižjo kategorijo etnične skupine (Poulton, 1995). V Makedoniji je njihovo
število do popisa leta 1981 stagniralo, nato pa se je iz približno 1,5% leta 1971 dvignilo na
2,3% leta 1981 in na 2,66% na zadnjem popisu leta 2002. Danes njihovo število po uradnih
podatkih znaša okoli 54.000 pripadnikov, po navedbah romskih voditeljev in zunanjih
opazovalcev pa naj bi jih v Makedoniji živelo okoli 200.000 (URL:
http://www.world66.com/europe/macedonia/population).
Preglednica 5: Gibanje števila in deleža romske skupnosti v Makedoniji med leti 1953 in
2002
Leto
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
Romi
(število)

20.462

20.606

24.505

43.125

52.103

43.707

53.879

1,6

1,5

1,5

2,3

2,6

2,2

2,66

Romi
(delež v %)

Vir: URL: http://www.president.gov.mk
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V Jugoslaviji so največje romske skupnosti v Beogradu, Nišu in Šuto Orizariju-Skopju ter
ostalih mestih, imele različna društva in kulturne ustanove. Beograjsko Društvo Rom je bilo
ustanovljeno že leta 1930, skopsko romsko društvo Fralipe (Bratstvo) pa leta 1948. V mestih
so delovale šole v romskem jeziku in poseben romski program na radiu. Po potresu v Skopju
leta 1963 in njegovi obnovi, je romska skupnost na njegovem obrobju zgradila romsko četrt
Šuto Orizari. Danes je to edina popolnoma romska občina na svetu in ima med 40.000 in
60.000 prebivalcev. Romi imajo v občini lastno občinsko upravo in predstavnika v
parlamentu. Bivanjske razmere v mestu so mnogo boljše, kot v večini makedonskih vasi na
podeželju, vendar je bila še leta 2004 80% prebivalstva Šuto Orizarija brezposelnega
(Poulton, 1995; Pavlin, 2004).
Kljub napredku skupnosti, večina Romov z območja bivše Jugoslavije še vedno živi pod
ekonomskim povprečjem in je podvržena diskriminaciji pri iskanju dela, zato opravlja najbolj
zapostavljena opravila. Med Romi etnična identifikacija ni pretirano zaželena, saj se jih še
vedno drži stigma, povezana s slabšalnim izrazom »cigane«, vendar je dokaz izboljševanja
njihovega položaja v Makedoniji in vse večje samozavesti visok skok števila romske
skupnosti v zadnjih 25 letih (Poulton, 1995).
Od vseh romskih manjšin v balkanskih državah, romska manjšina v Makedoniji uživa največ
pravic in je najbolj vključena v družbeno življenje. Relativno dober položaj je posledica
priznanja Romov kot naroda, do katerega je prišlo leta 1973 in priznanje manjšinskih pravic
po osamosvojitvi Makedonije. Pozitivno je delovala tudi Gligorove integracijska politika in
dejstvo, da nacionalistične stranke večinoma delujejo v opoziciji. V Skopju so Romi leta 1980
dobili prvo romsko slovnico, v začetku 90-ih pa prevod Biblije in makedonsko-romski slovar.
Problem pri vzpostavitvi enotnega romskega izobraževanja je predvsem standardizacija
romskega jezika saj obstaja več dialektov6. V načrtu je vzpostavitev posebnega romskega
oddelka na skopski univerzi (Poulton, 1995).
Romi živijo po vseh makedonskih mestih in redkeje po vaseh. Romska manjšina je večinoma
islamizirana in je bila podobno kot druge manjše islamizirane skupnosti podvržena nasilni
albanski asimilaciji. Temu se upira glavna politična romska organizacija Stranka za celostno
emancipacijo makedonskih Romov – PSER, ki jo vodi Abdi Faik, ki je hkrati parlamentarni
predstavnik Šuto Orizarija. Zavzema se za širitev romskega šolstva in romskega programa v
medijih ter za dvig standarda romske skupnosti (Poulton, 1995).

3.2.1.5. SRBSKA SKUPNOST
Srbska manjšina v Makedoniji živi na območju Kumanovske doline in Skopske Crne Gore in
se podobno kot makedonska večina prav tako sooča z upadanjem števila lastne skupnosti.
Število prebivalstva, ki se je deklariralo kot srbsko, se je zmanjševalo vse od popisa leta 1971,
ko so predstavljali 2,8% delež in jih je bilo okoli 46.500. Delež je začel hitreje upadati po
osamosvojitvi Makedonije, ko se je veliko Srbov izselilo v Srbijo. Leta 1994 je njihov delež
znašal 2,1%, po zadnjem popisu pa le še 1,8%, kar je približno 36.000 ljudi. Upadanje deleža
srbske skupnosti je posledica nizke rodnosti, gospodarske krize in kulturnih razlik (URL:
http://www.world66.com/europe/macedonia/population).
6

V Makedoniji prevladujejo trije dialekti: najbolj razširjen je dialekt Arlija, ki prevladuje v osrednjem delu
države, Dzembazi in Burgudzi pa v severni Makedoniji.
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Preglednica 6: Gibanje števila in deleža srbskega prebivalstva v Makedoniji med leti 1953 in
2002
Leto
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
Srbi
(število)

35.112

42.728

46.465

44.468

42.775

40.228

35.939

2,7

3,0

2,8

2,3

2,1

2,1

1,78

Srbi
(delež v %)
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Makedonski Srbi, ki so tako kot Makedonci pravoslavne vere, so se po osamosvojitvi pod
pokroviteljstvom Miloševićevega režima organizirali v Združenje makedonskih Srbov in
Črnogorcev pod vodstvom Nebojše Tomovića in zahtevali izboljšanje položaja srbske
manjšine. Pojavile so se tudi radikalne zahteve po posebni srbski entiteti znotraj Makedonije,
vendar so hitro zamrle. Manjšina, ki je uživala privilegiran položaj že v Kraljevini Jugoslaviji,
živi tudi danes v dobrih pogojih, saj se njeni pripadniki izobražujejo v srbščini, imajo svojo
TV postajo in radio ter se povezujejo s sonarodnjaki preko meje. V zadnjem času skupnost, ki
poleg kulturnih uživa tudi zadovoljive administrativne pravice, dobro sodeluje z
makedonskimi oblastmi in ima svojega predstavnika v vladi. Z makedonsko večino jih družijo
konflikti z albansko manjšino, ki se je tudi na območju, kjer živi srbska manjšina, znatno
številčno okrepila.

3.2.1.6. VLAHI
Preglednica 7: Gibanje števila vlaškega prebivalstva v Makedoniji med leti 1953 in 2002
Leto
1953
1961
1971
1981
1991
1994
2002
Vlahi
(število)

8.668

8.046

7.190

6.304

7.764

8.601

9.695

0,6

0,4

0,3

0,4

0,4

0,48

Vlahi
(delež v %)

0,7
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Vlaška ali aromunska manjšina v Makedoniji, o kateri je v strokovni literaturi malo informacij
in je relativno slabo raziskana, po uradnih podatkih od leta 1953 do 2002 ni nikoli presegla
odstotnega deleža prebivalstveni strukturi. Gre za večinoma pastirsko skupnost z romunskim
dialektom, ki danes živi tudi na območju Srbije, Grčije in Albanije. Točne podatke o
njihovem številu otežuje tudi dejstvo, da niso izrazili nobenih separatističnih ali
nacionalističnih teženj in se počasi ter miroljubno asimilirajo med večinsko makedonsko
prebivalstvo, saj je večina pravoslavne vere. Kot dokaz postopne asimilacije je zmanjševanje
njihovega števila, ki je upadalo že v Kraljevini Jugoslaviji in tudi po drugi svetovni vojni. K
asimilaciji je pripomoglo dejstvo, da v komunističnem sistemu lastništvo velikih čred ovac in
konjev ni bilo v skladu s prevladujočo politiko. Vlahi so opustili nomadski način življenja in
se stalno naselili. Pod komunistično oblastjo so se zaradi pomanjkanja jezikovnih,
izobraževalnih in verskih pravic organizirali v kulturnem društvo Pitu Guli (Poulton, 1995).
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Po podatkih popisa iz leta 2002 Vlahi danes predstavljajo 0,48% delež prebivalstva. Od 9.700
pripadnikov jih večina živi na območju Resena, Bitole in Kruševa, pa tudi v na obrobju
Ovčega Polja v Velesu, Kočanih in Štipu
(URL: http://faq.macedonia.org/information/ethnic.makeup.html).

3.2.1.7. OSTALE ETNIČNE SKUPINE
Med vojno v BiH je na ozemlje Makedonije pribežalo tudi znatno število muslimanskih
beguncev, ki so se začasno naselili v predmestjih večjih mest. Nekaj so jih s pomočjo
makedonske muslimanske človekoljubne organizacije Al Hilal naselili v počitniške domove
okoli jezera Mavrovo in v privatne domove. Po podatkih Združenih narodov naj bi jih bilo
leta 1993 med 18.000 in 22.000. Po podatkih iz popisa leta 2002, naj bi jih v Makedoniji
prebivalo še 17.018. Makedonske oblasti so povečevanje muslimanske skupnosti spremljale z
zaskrbljenostjo, saj so se bale, da bi se Muslimani povezali s makedonskimi Turki in Torbeši
in s tem spodbudili vmešavanje regionalne velesile Turčije v notranje zadeve Makedonije,
vendar do tega ni prišlo (URL: http://www.world66.com/europe/macedonia/population).
V zadnjih treh popisih leta 1991, leta 1994 in leta 2002 se je pojavila zanimiva kategorija Egipčani. Najverjetneje se je zaradi nasilne asimilacije muslimanske albanske večine in
zmede glede etnične identifikacije manjših etničnih skupin, skupina ljudi hotela distancirati
od kaotičnih razmer. Leta 1990 je v Ohridu Nazim Arifi ustanovil združenje Egipčani, ki je
imelo okoli 4.000 članov v Ohridu in Strugi. Pripadniki so večinoma romskega porekla.
Sestrska organizacija se je pojavila tudi na Kosovu. Obe organizaciji sta trdili, da na Kosovu
živi okoli 100.000, v Makedoniji pa med 30.000 in 40.000 Egipčanov. Zaradi zahtev
skupnosti, je bila kategorija uvedena v popis leta 1991. Za Egipčane se je deklariralo okoli
3.100 ljudi (Poulton, 1995).
Med ostale etnične skupine spada tudi manjše število ljudi (po podatkih iz leta 1994 okoli
1700), ki so se izrekli za Bolgare. Nekaj je tudi pripadnikov iz ostalih bivših jugoslovanskih
republik (URL: http://faq.macedonia.org/information/ethnic.makeup.html).
Slika 2: Zastava makedonskih Egipčanov

Vir: http://atlasgeo.span.ch/fotw/flags/mk-eg.html
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3.2.2. NASELJA
Za Makedonijo, ki je izrazito gorata država - vzpeti svet pokriva skoraj 80% površja države,
je značilna redka in odmirajoča poselitev v vzpetem in odmaknjenem svetu ter gosta poselitev
na dnu kotlin in dolin, kjer je tudi večina obdelovalnih površin. Gostota prebivalcev na km²
po podatkih iz leta 2002 znaša 79 ljudi, kar je občutno manj kot v Sloveniji v istem obdobju,
kjer znaša 97 ljudi/km². Če s Slovenijo primerjamo še število naselij, kjer jih je okoli 6000, v
Makedoniji pa le okoli 1800, potem lahko zaključimo, da je Makedonija, kljub temu, da sta si
s Slovenijo podobni po številu prebivalstva, velikosti in izoblikovanosti reliefa, v splošnem
redkeje poseljena. Večina naselij je osredotočenih na dno večjih kotlin in dolin. Od več kot
dveh milijonov prebivalcev jih skoraj 60% živi v Skopju in nekaj večjih mestih. Zahodni del
države je bistveno bolj poseljen, po gostoti poselitve pa izstopa pa S in SZ del države.
Prestolnica Skopje s skupno okoli pol milijona prebivalcev, ki predstavljajo četrtino
prebivalstva Makedonije, leži ob reki Vardar na severu države blizu meje s Srbijo in
Kosovom. Mesto ilirskega nastanka je leta 1963 prizadel katastrofalni potres in ga dodobra
porušil. Po uspešni in relativno hitri prenovi je prebivalstvo Skopja, ki je imelo takrat
približno 120.000 prebivalcev, začelo hitro naraščati in se je do danes povečalo z štirikrat ožje mesto je imelo leta 2002 že 467.257 prebivalcev. Že nekaj desetletij pred osamosvojitvijo
so se začeli kazali znaki hitre centralizacije političnih, družbenih in gospodarskih dejavnosti,
tako da danes Skopje predstavlja politično in gospodarsko srce države. Znotraj Makedonije
Skopje predstavlja nekakšno parazitsko tvorbo in zaradi neprimerne lege prestolnice na
obrobju države, popolne centraliziranosti institucij in dejavnosti, procesa hitre urbanizacije
pomanjkljive prometne infrastrukture v državi neposredno in posredno vpliva na večanje
regionalnih razlik v državi. Njegova položaj bi lahko primerjali z avstrijskim Dunajem, saj se
podobno kot avstrijska prestolnica nahaja na obrobju države in s svojo velikostjo predstavlja
nekakšno državo v državi. Sorazmerno z oddaljenostjo od prestolnice in slabo prometno in
komunikacijsko infrastrukturo se večajo razlike v razvitosti. Najbolj zaostajajo robna in
periferna območja na podeželju
(URL: http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).
Pomembni regionalni središči, ki se nahajata v relativni bližini Skopja, sta Kumanovo proti
SV z okoli 108.000 prebivalcev in Tetovo, prestolnica makedonskih Albancev na SZ države,
ki ima nekaj čez 86.000 prebivalcev. Ta trojica mest z bližnjo okolico in Gostivarjem
(81.000), mestom južno od Tetova, tvori glavno prebivalstveno os Makedonije. Gosteje
poseljeno je še širše območje Povardarja z Velesom (55.000), Štipom (48.000), Tikvešem,
Negotinom in Gevgelijo. Izven prebivalstvene in gospodarske osi Povardarja izstopata le
Prilep (77.000) v osrednjem in Bitola (95.000) na južnem delu države ter skrajni JZ države z
Ohridom (56.000) in Strugo (63.000). V Skopju, Tetovu, Gostivarju, Kumanovu in Bitoli
skupaj živi več kot 55% prebivalstva Makedonije
(URL: http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Transport.nsf/Countries/Macedonia).
Podeželje, predvsem hribovit in gorski svet, je redko poseljeno. Poleg ostrih naravnih razmer
v vzpetem svetu je za depopulacijo kriv predvsem gospodarski razvoj po drugi svetovni vojni,
ki je prednost dajal industriji in rudarstvu, in brezbrižen odnos oblasti do prebivalstva na
periferiji. Nekoliko več podeželskega prebivalstva živi na poljedeljskih območjih v kotlinah
in dolinah z manj rodovitnimi prstmi. Kljub relativno ugodnim naravnim razmeram tudi tukaj
poteka depopulacija in hkrati deagrarizacija kulturne krajine.
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3.2.2.1. HITRA URBANIZACIJA IN PRAZNJENJE PODEŽELJA
V primerjavi s prebivalstvom Makedonije, ki narašča relativno počasi - leta 2002 je rodnost
znašala 13,7 promila, stopnja rasti pa 0,05% letno, kar pomeni, da bo ob takšnih trendih
prebivalstvo do leta 2030 naraslo na nekaj manj kot 2.300.000 ljudi, pa delež urbanega
prebivalstva narašča bistveno hitreje. Delež urbanega prebivalstva je po uradnih podatkih iz
leta 2002 znašal 59%, vendar je zaradi priseljevanja in urbanizacije na črno delež se nekoliko
višji. Po projekcijah Oddelka za prebivalstvo pri Združenih narodih naj bi stopnja urbanega
prebivalstva od leta 1994, ko je znašala 57, 8%, do leta 2010 narasla na 66,4%, do leta 2030
pa celo na 74,4%. Stopnja urbaniziranosti je najvišja na območju Skopja, kjer v mestu in
bližnji okolici živi že več kot četrtina prebivalstva Makedonije, in Štipa ter znaša nad 80%.
Močno urbanizirani sta še povardarska in pelagonijska regija na območju Kavadarcev, Prilepa
in Velesa (nad 70%). Najnižjo stopnjo urbanega prebivalstva ima JZ, SV in SZ države – v
Tetovu in Strugi, zanimivo, delež urbanega prebivalstva, ki je večinoma albanskega porekla,
znaša pod 30% (URL: http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).
Proces urbanizacije se je začel že v prvih desetletjih 20. stoletja, ko se je v preteklosti
tradicionalno ekonomsko pomembno podeželje začelo prazniti zaradi bega z dežele in
izseljevanja. Do procesa močne depopulacije podeželja in deagrarizacije je prišlo v času
pospešene industrializacije konec 60-ih let 20. stoletja, ko so jugoslovanske in makedonske
oblasti vzpodbujale preseljevanje v mesta zaradi potreb po delovni sili. Najprej so se začela
prazniti hribovita območja, ki so danes skoraj popolnoma prazna, nato pa še območja z manj
rodovitnimi prstmi. Po osamosvojitvi Makedonije se je trend hitre urbanizacije nadaljeval,
kljub temu, da je industrijska proizvodnja zaradi gospodarske krize upadala. Zaradi revščine,
razdrobljenosti posesti in nezmožnostjo preživetja z obdelavo zemlje (80% posesti je manjših
od 3ha), se je veliko ljudi s podeželja preselilo v mesta. Podeželsko prebivalstvo se je
večinoma doseljevalo v velika, industrijsko pomembna mesta, med katerimi najbolj izstopa
prestolnica Skopje, kjer danes živi 40% urbanega prebivalstva in 25% celotnega prebivalstva
Makedonije.
Hitra urbanizacija in centralizacija dejavnosti, ki je bila posledica procesov depopulacije in
deagrarizacije podeželja, predvsem vzpetih in obrobnih predelov, je povzročila spremembe v
gospodarskih, družbenih, okoljskih in etničnih značilnosti večjih makedonskih mest in
podeželja. V mesta (predvsem Skopje) so se pred tremi desetletji najprej začeli priseljevati
etnični Makedonci s podeželja. Do največjega odliva makedonskega podeželskega
prebivalstva je prišlo na etnično mešanih območjih na zahodu države. Oblasti so takrat trend
praznjenja podeželja s strani etničnih Makedoncev in s tem nastajanja etnično čistih albanskih
območij na zahodu države skušale zajeziti s prepovedjo trgovanja z nepremičninami na
zahodu države in gradnjo vikendov za Makedonce. Veliko opuščenih vasi in izpraznjenih
mestnih predelov v zahodni Makedoniji je bilo spremenjenih v vikend naselja, ki zaživijo šele
ob koncu tedna. Od osamosvojitve dalje pa so se v mesta začeli preseljevati tudi druge etnične
skupine, predvsem množice Albancev in Romov, ki so opazno spremenili etnično strukturo v
mestih. V Skopju je bilo leta 2002 po uradnih podatkih že več kot petina prebivalstva
albanskega (kar po veljavni zakonodaji pomeni uvedbo dvojezičnosti), Šuto Orizari, del
širšega območja Skopja, pa je prva popolnoma romska občina v Makedoniji z 22.000
prebivalci (po neuradnih podatkih 45-60.000). Tudi na območju Kumanova je v zadnjih nekaj
letih
prišlo
do
močnega
povečanja
albanskega
življa
(URL:
http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).
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3.2.3. GOSPODARSTVO
3.2.3.1. PRIMARNI SEKTOR
Primarni sektor je v Makedoniji prevladoval do konca druge svetovne vojne, saj se je takrat s
kmetijstvom ukvarjalo 75% prebivalstva. Leta 1995 se je s kmetijstvom preživljalo 9%
prebivalstva, primarni sektor pa je predstavljal 10% delež skupnega BDP (Natek, Natek,
1999). Pomembno je dejstvo, da se je tudi med gospodarsko krizo po osamosvojitvi primarni
sektor ohranjal in celo povečeval delež v skupnem BDP na račun sekundarnega sektorja, tako
da je leta 2000 prispeval že 12% skupnega BDP in je bilo v njem zaposlenih 15% delovno
aktivnih prebivalcev (URL: http://www.economy.gov.mk).
Karta 3: Raba tal v Makedoniji

Vir: URL: http://faq.macedonia.org/information

Kmetijski razvoj na makedonskih tleh so omogočile ugodne naravne razmere – ugodna klima
in rodovitne prsti. Makedonija ima okoli 665.000 ha njiv in trajnih nasadov, kar znaša skoraj
26% površine in se skoraj izključno nahajajo na dnu kotlin in dolin, ter 649.000 travnikov in
pašnikov ali 24,7% površine. Dve tretjini pašnikov in travnikov se razprostirata v gričevnatem
in hribovitem svetu nad kotlinami in dolinami, preostala tretjino pa predstavljajo gorski
pašniki. Zaradi depopulacije na odmaknjenih in vzdignjenih območjih in bega s podeželja v
mesta, se je v zadnjih desetletjih delež kmetijskih zemljišč zmanjšal. Glavna kmetijska
območja so v kotlinah vzdolž Vardarja, kjer so tudi najbolj rodovitne prsti. Gre za Polog,
Skopsko, Veleško, Gevgelijsko, in Tikveško kotlino. Kmetijsko pomembna je tudi Pelagonija,
ki je makedonska žitnica, in Strumiška kotlina. Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja
padavin v topli polovici leta je v Makedoniji razvito namakalno poljedelstvo, v katerega je
bilo v preteklosti vloženega veliko denarja. Sistem vodnih rezervoarjev in namakalnih
kanalov je v celoti dolg več kot 8.000 km, vendar se danes zaradi pomanjkljivega vzdrževanja
in prenizkih vlaganj ne izrablja v polni meri. V 90-ih se je sistem izrabljalo le v 30-60%,
namakalno poljedelstvo pa je porabilo kar 75% načrpane vode. Namaka se od 10-16 % (med
80.000 in 124.000 ha) obdelovalnih površin, vendar je v načrtu podvojitev namakalnih
površin do leta 2020, kar bo povzročilo dodatne pritiske na vodne vire. Večina kmetijskih
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zemljišč je v zasebni lasti in so majhna in razdrobljena, saj ima polovica kmetij manj kot 1 ha
obdelovalne zemlje, kmetij z več kot 5 ha obdelovalnih površin pa je le 8% (Natek, Natek,
1999; URL: http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).
Med glavne kmetijske pridelke spadajo žita, od katerih prevladuje pšenica, ki jo gojijo na
115.000 ha, sledi ji ječmen, koruza, rž in kvaliteten riž, ki ga gojijo predvsem v bližini
Kočanov, vendar se njegova proizvodnja zmanjšuje. Od industrijskih rastlin prevladujeta
gojenje sončnic za olje na 30.000 ha in gojenje tobaka na 25.000 ha. Večino tobaka pridela
privatni poljedelski sektor na območju Prilepa, Radoviša in Skopja. Manj pomembno je
gojenje sladkorne pese, maka in bombaža, ki je bil včasih pomembnejši. Na namakalnih
poljih v Gevgelijski, Strumiški in Tikveški kotlini, se pridela večina visoko kvalitetne zgodnje
zelenjave (paradižnik, kumare, zelje, paprike, korenje, fižol). Klimatske razmere so primerne
tudi za vinogradništvo in sadjarstvo. Od 33.000 ha vinogradov jih je največ na območju
vinorodnih območij Tikveša in Povardarja. Sadjarstvo (na skupno 44.000 ha gojijo jabolka,
hruške, slive, češnje, breskve, marelice, orehe, mandlje, namizno grozdje, melone, lubenice)
je najbolj prisotno v Pologu, Prespanski, Ohridski in Strumiški kotlini, Maleševu in
Povardarju (Natek, Natek, 1999).
Živinoreja ima v Makedoniji dolgo tradicijo in dobre možnosti za bodoči razvoj, saj je
živinorejcem na voljo 650.000 ha pašnikov in 55.000 ha travnikov. Ovčjereja, ki je bila v
preteklosti zelo razširjena, je v 90-ih izgubila na pomenu in ima danes okoli 2,3 milijona glav
ovac. Razvita je predvsem v goratem svetu Šar Planine, Koraba, Bistre in Dešata. Poleg volne
je pomemben izvozni artikel tudi ovčje meso, ki ga izvažajo v Evropo in na Srednji vzhod.
Pomembnejša sta še mesna govedoreja in perutninarstvo (jajca) ter konjereja, prašičjereja je
skromnejša, tudi zaradi religioznih razlogov. V zadnjem času se hitro razvija čebelarstvo.
Ribištvo (postrvi, krapi, jegulje) na območju Dojranskega, Ohridskega in Pespanskega jezera
je le lokalno pomembna dejavnost (The Republic of Macedonia, 1996).
Gozd v Makedoniji pokriva nekaj manj kot milijon ha, kar znaša približno 37% površine
države. Večina gozda je še vedno v državni lasti - v privatni lasti ga je le okoli 10%.
Večinoma gre za degradirani gozd in grmičevje, lesnopredelovalni bukovi in hrastovi gozdovi
so le v višjih legah. V načrtu je pogozdovanje 175.000 ha, ki jim grozijo erozijski procesi
(Natek, Natek, 1999). Kljub relativni razvitosti in pomenu, bo v primarni sektor v prihodnosti
potrebno vlagati. Predvsem v razvoj in konkurenčnost.

3.2.3.2. SEKUNDARNI SEKTOR
Glavno vlogo v makedonskem gospodarstvu še vedno igra sekundarni sektor oz. industrija in
rudarstvo, ki sta leta 1995 prispevala več kot 40% ustvarjenega BDP države in leta 2003
zaposlovala 45,5 % delovne sile. Sekundarni sektor je zaradi masovnega odpuščanja in
zapiranja ter počasnega prestrukturiranja industrijskih obratov leta 2000 prispeval le še 33%
delež v skupnem BDP. V istem obdobju je pomembnejši postal terciarni sektor, ki je k
skupnemu DBP prispeval 55% delež (URL: http://www.economy.gov.mk/default-MK.asp).
Osnova metalurgiji je razvita rudarska dejavnost. Najpomembnejši so rudniki cinka in svinca
Sasa pri Makedonski Kamenici, Toranica pri Krivi Palanki in Zletovu, ki skupaj izkopljejo
več kot 2 milijona ton cinka in svinca letno, kar znaša približno 2% svetovne proizvodnje.
Pomemben je tudi rudnik bakra v Bučimu pri Radovišu, kjer letno izkopljejo 4 milijone ton
rude. Nekaj nikljeve rude izkopljejo v rudniku Ržanovo blizu Kavadarcev, pomemben rudnik
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kroma pa je v okolici Raduše. Mineralno najbolj bogata je regija okoli Zletova in Kratova,
kjer so tudi manjša nahajališča železa, uranove rude in zlata. Fosilnih energijskih virov ima
Makedonija razmeroma malo. Lignit, ki ga kopljejo blizu Bitole, Negotina in Kičeva,
uporabijo večinoma v termoelektrarnah (Natek, Natek, 1999).
Karta 4: Shematski prostorski prikaz razporeditve dejavnosti sekundarnega sektorja

Vir: URL: http://faq.macedonia.org/information

Težka bazična industrija ima v Makedoniji že od nekdaj poseben pomen, saj je bila večina
njenih izdelkov namenjena tujim trgom. Veliki industrijski obrati so med tranzicijo utrpeli
veliko škode zaradi izgube trgov, nekonkurenčnosti in prezaposlenosti, zato so prejemali s
strani države precejšno finančno podporo. Največji obrati se nahajajo v Skopju, kjer je
železarna, tovarna glinice in aluminija, Velesu, kjer je talilnica svinca in cinka, Jegunovcih,
kjer delajo ferozlitine, Zletovu, kjer je tovarna akumulatorjev, in Negotinem, kjer delajo
električne kable. Kovinska in strojna industrija se večinoma nahajata v Skopju, kjer izdelujejo
gradbene in industrijske stroje, črpalke, avtobuse, in Velesu, Štipu, Kumanovu in Kočanih. Na
podlagi domačih surovin je dobro razvita kemična industrija, ki se nahaja v Skopju, Velesu,
Kratovu in Resenu, v Tetovu in Skopju pa so pomembni obrati farmacevtske industrije. V
Skopju se nahaja edina rafinerija v državi, ki je danes v grški lasti. Elektrotehnični industrijski
obrati so v Skopju, Bitoli, Prilepu in Ohridu. Dobro razvita je tudi tekstilna industrija, ki se
danes sooča z velikimi izgubami in nekonkurenčnostjo. Najpomembnejša je predelava
bombaža, manj volne. Največji tekstilno predelovalni obrati in oblačilna, obutvena in
usnjarska industrija se nahajajo v Tetovu, Štipu, Bitoli, Prilepu, Kumanovu, Strumici, Strugi
in Skopju. Na temelju domačih surovin se je razvila živilska industrija, ki je enakomerno
razporejena po državi, in tobačna industrija, ki je združena v Tutunov Kombinat, ki obvladuje
predelavo in prodajo tobaka – glavni centri so Prilep, Skopje, Kumanovo, Radoviš in
Strumica (pred časom so v kombinat investirali Slovenci). Od drugih industrijskih panog velja
omeniti še cementarno v Skopju, industrijo porcelana in keramike v Velesu, lesno in papirno
industrijo v Kočanih in Skopju ter proizvodnjo mavca v Debru (Natek, Natek, 1999; The
Republic of Macedonia, 1996).
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Makedonija ne spada med energetsko samozadostne države, saj mora uvoziti 42% energije, ki
je porabi. Instalirana moč vseh elektrarn znaša 1370 MW, večino električne energije pa
proizvedejo termoelektrarne. Največji termoelektrarni v Bitoli in Oslomeju za svoje delovanje
uporabita okoli 7 milijonov ton domačega lignita letno. V načrtu je izgradnja več
termoelektrarn, ki jih bodo gradili z grško finančno pomočjo. Nove termoelektrarne naj bi
kurile le grški premog. Večino energije, več kot 87%, pridobijo preko izrabe fosilnih goriv,
vodna energija zagotavlja le 16,3% proizvedene energije. Izraba hidroenergetskega
potenciala, ki znaša okoli 3 milijarde kWh, znaša 25%, kar je relativno malo, zato oblasti
načrtujejo izgradnjo treh novih velikih HE in 17 manjših. Najpomembnješe HE v Makedoniji
so Globočica na Črnem Drimu, Vrutok na Radiki in Tikveš I in II na Crni reki. Naftne
derivate, ki jih letno uvozijo milijon ton, predelajo v skopski rafineriji, nekatera nova podjetja
pa uvažajo že predelane naftne derivate. Pomembno vlogo bo v prihodnosti igral plinovod, ki
so ga leta 1993, po sporazumu z Bolgari, začeli graditi od bolgarske meje do Skopja. Oblasti
nameravajo preko plinifikacije industrije proizvodnjo narediti bolj ekološko. Kljub temu, da
ima Makedonija velik potencial izrabe t.i. čiste energije, je pridobivanje energije iz
obnovljivih naravnih virov še v povojih. Nekaj izkušenj imajo z izrabo geotermalne energije
na območju Gevgelije in Kočanov. Tudi izraba sončne energije, ki predstavlja velik
energetski potencial zaradi velike osončenosti poleti, jeseni in deloma spomladi, še ni zaživela
(Natek, Natek, 1999; The Republic of Macedonia, 1996).

3.2.3.3. TERCIARNI SEKTOR
V zadnjih nekaj letih se v Makedoniji hitro razvija terciarni sektor, ki predstavlja že več kot
polovico ustvarjenega BDP države v enem letu. Razloge za hiter razvoj storitvenega sektorja,
ki se je začel pospešeno razvijati po osamosvojitvi države, moramo iskati predvsem znotraj
procesa tranzicije, ki je prinesla bistvene spremembe v makedonsko gospodarstvo.
Gospodarska kriza, ki je zajela predvsem močan sekundarni sektor, ter družbene in
gospodarske reforme so botrovale k hitrejšemu razvoju storitvenih dejavnosti.
Najhitreje razvijajoča panoga je trgovina, saj ima Makedonija s številnimi državami sklenjene
prostotrgovinske sporazume. Problem predstavlja predvsem zunanjetrgovinski primanjkljaj,
saj uvoz prevladuje nad izvozom. Z gradnjo ustrezne infrastrukture ima zaradi pomembnega
geostrateškega položaja velike možnosti za razvoj prometna panoga. Vse bolj pomemben
delež v ustvarjenem BDP ima tudi turizem, ki predstavlja eno izmed glavnih razvojnih
možnosti. Narašča tudi pomen obrti. Hitrejši razvoj terciarnega sektorja onemogočajo
predvsem notranje in zunanje nestabilnosti, ki zavirajo tuja vlaganja, saj primanjkuje
domačega kapitala.
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4. ZGODOVINSKI ORIS OZEMLJA MAKEDONIJE
Za poznavanje in razumevanje problemov in dilem, s katerimi se danes sooča makedonska
država in družba, je poleg nekaterih geografskih značilnosti in dejavnikov potrebno poznati
tudi zgodovinski razvoj na ozemlju Makedonije in v širši regiji. S specifičnim zgodovinskim
razvojem, znotraj katerega glavno vlogo igrata dolgotrajna turška nadoblast in dejstvo, da je
bila Makedonija vseskozi nekakšno prehodno in obrobno območje med različnimi političnimi,
gospodarskimi, družbenimi in civilizacijskimi tvorbami in sistemi, se da razložiti tudi dva
pomembna dejavnika sodobnega političnogeografskega razvoja: aspiracije sosednjih držav po
makedonskem ozemlju in interese velesil v regiji. Zgodovinski razvoj ima močan odsev tudi
znotraj makedonske družbe in gospodarskem položaju v državi.

4.1. PRAZGODOVINA IN ANTIKA
Prve sledi trajne človeške naselitve na širšem prostoru Makedonije, Tesalije in Epira segajo v
zgodnji neolitik (ok. 6200 p.K.), ko so priobalno in gorato ozemlje naseljevala ljudstva, ki so
se po kulturnih značilnostih razlikovala od tistih na grškem polotoku. K razlikam od ožjega
mediteranskega kulturnega prostora, so prav gotovo prispevale naravne razmere z goratim
reliefom in bolj surovo celinsko-gorsko klimo. V bronasti dobi, med 2500 in 2000 p.K., so se
na območje južnega Balkana naselili pastirski indoevropski predniki Grkov, za katere je bila
značilna izrazito patriarhalna družba, razdeljena na klane, ki so jim načelovali kralji.
Naseljenci so hitro napredovali proti južni Grčiji, tako da je območje širše Makedonije in
Epira ostalo na obrobju njihovega naselitvenega prostora. Hribovsko pastirsko ljudstvo je v
kulturnem oziru močno zaostajalo za Grki, ki so imeli Makedone7, kakor so jih imenovali, za
polbarbarsko ljudstvo (Poulton, 1995).
Do prvih oblik makedonske državnosti je prišlo v gorah južne Egejske Makedonije ob reki
Aliakmon, tik ob meji s Tesalijo. Oblast je proti severu v prvi polovici 7. stoletja p. K. razširil
prvi znani makedonski kralj Perdikas I., v 6. stoletju p.K. pa so Makedonci svojo oblast
razširili preko Vardarja (Axios) do reke Strume (Strymon) in se sčasoma vključili v civiliziran
grški svet (Bratož, 1997).
V 4. stoletju p.K. je Makedonija s kraljem Filipom II. postala vodilna država v Grčiji in je
obsegala teritorij od Ohridskega jezera do reke Nestos (Mesta) v Trakiji. Državo je v svetovni
imperij razširil njegov sin Aleksander Veliki (356-323 p.K.). Njegova zgodnja smrt je
vplivala na postopen razpad velikega makedonskega imperija. Po nasledstvenih vojnah za
Aleksandrovo dediščino se je kot vzhajajoča sila vzdignil Rim, ki si je Makedonijo pokoril v
treh makedonsko-rimskih vojnah in jo leta 148 p.K. kot provinco Macedonio vključil v rimski
imperij (Kiselinovski, 2002). Provinca se je ponovno znašla na prehodnem območju, saj je
preko njenega ozemlja potekala ločnica med pretežno uporabo latiščine in grščine, ki je
prevladovala južno od črte Drač, Ohrid, Stobi, Sofija, Črno morje (Touratsoglu, 2000).

7

Grki naj bi pleme Dorcev, ki so prihajali s severa in se naselili v goratih predelih Makedonije imenovali
Makedoni.
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Z nastankom bizantinske države, ki je formalno nastala ob propadu rimskega imperija leta
4768, je ozemlje Makedonije prišlo pod novo oblast. Bizantinsko cesarstvo se je kljub
dediščini rimskega imperija (latinščina kot uradni jezik, razvito denarno gospodarstvo in
javna uprava ter močna vojska) razvijalo v smeri helenizacije in novega družbeno-političnega
sistema.
Karta 5: Makedonska država po smrti Filipa Makedonskega leta 336 p.K.

Vir: URL: http://www.ancientmacedonia.com/PhilipofMacedon.html

4.2. SREDNJI VEK
V 6. stoletju so se, znotraj širšega procesa preseljevanja ljudstev, na Balkan začela priseljevati
slovanska plemena, ki so zapustila svojo pradomovino v Zakarpatju. Do prvih močnejših
vdorov slovanskih plemen na območje južno od Donave je prišlo sredi 6. stoletja, ko so na
južni Balkan vpadali preko Vlaške in Panonske nižine. V Makedonijo so vdrli s severa preko
doline Morave in Vardarja ter kmalu dosegli zaledje Soluna, od koder so se usmerili v več
različnih smeri (proti Carigradu, Epiru, Grčiji in celo Mali Aziji). Slovani so do začetka 7.
8

V bistvu je vzhodni del rimskega cesarstva, katerega prestolnica je bil Konstantinopel (Bizanc), živel lastno in
od zahodnega dela ločeno življenje že po smrti cesarja Teodozija I. leta 395.
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stoletja poselili celoten Balkan in se tako naselili tudi na območju bizantinske države. Poselili
so celotno Makedonijo, Trakijo, Tesalijo in del Peloponeza, kjer so se kasneje hitro
helenizirali9 (Klemenčič, Žagar, 2004).
Slovani, ki so se naselili na območju širše Makedonije, so bili razdeljeni na več plemen
(Draguviti, Velegeziti, Sagudati, Rinhini, Strumljani, Brsljaki). Plemena so se ločeno naselila
v večjih kotlinah v zaledju Soluna. Sčasoma so se izoblikovale majhne plemenske kneževine
– sklavinije, ki pa se niso uspele povezati v močnejšo plemensko zvezo (Klemenčič, Žagar,
2004).
Bizantinci so medtem zaradi vse močnejših vpadov različnih barbarskih ljudstev na ozemlje
cesarstva, državo razdelili na vojaška okrožja ali teme. Večina pokrajine Makedonije, razen
severnega Povardarja s Skopjem in okolico, ki ni bil več del bizantinske države, je bila
razdeljena na več različnih okrožij. Zaradi nevarnosti vpadov so bizantinske oblasti na
ozemlje Makedonije začele naseljevati lojalne grške koloniste. Kljub takšnim ukrepom je
ozemlje Makedonije v 9. stoletju začasno prešlo pod Bolgare, ki so krščanstvo prenesli tudi na
makedonske Slovane. Pomembno vlogo pri širjenju krščanstva na območju Makedonije sta
imela Kliment in Naum, ki sta kot učenca Cirila in Metoda pomembno vplivala na nastanek
prve slovanske abecede (glagolice) in prve književnosti v jeziku makedonskih Slovanov
(Touratsoglu, 2000).
Slika 3: Sv.Kliment Ohridski

Vir: URL: http://www.cybermacedonia.com/kliment.html

Po bizantinski zmagi nad Bolgari konec 10. stoletja, se je vpliv Bizanca na Balkanu okrepil,
vendar je kmalu prišlo do državljanske vojne, ki je centralno oblast na Balkanu močno
oslabila. Upor proti Bizancu, ki je izbruhnil na območju Ohrida in Prespe, je vodil lokalni
9

Prisotnost slovanskih elementov je kljub hitri asimilaciji in helenizaciji močno prisotna v modernem grškem
jeziku in toponimih v Epiru in Tesaliji.
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veljak Samuel. Leta 976 je iz upora izšla Samuelova država, ki je na svojem višku obsegala
celotno Makedonijo brez Soluna, Tesalijo, Epir, Albanijo, Dukljo, Raško, Bosno, Srem in
podonavsko Bolgarijo. Samuelovo državo je bizantinski cesar Vasilij II. z uspešnimi
vojaškimi pohodi postopoma manjšal. Samuela, ki se je proglasil za carja Makedoncev in
Bolgarov in ustanovil patriarhijo s središčem v Ohridu, je dokončno premagal leta 1014 v
bitki pri Belasici blizu današnje Strumice (Klemenčič, Žagar).
Po razpadu Samuelove države se je na ozemlju Makedonije uveljavil bizantinski tip
fevdalizma, za katerega je bilo značilno kontinuirano denarno gospodarstvo. Domač fevdalni
sloj se je greciziral, patriarhija v Ohridu je bila degradirana v nadškofijo, a je ostala
avtokefalna. Zaradi vse težjih davčnih bremen in socialnih problemov, ki so bili posledica
izgube ozemelj v Aziji, je na območju Makedonije v 11. stoletju izbruhnilo več uporov. Iz
velikega upora v Bolgariji je konec 12. stoletja izšlo neodvisno drugo bolgarsko carstvo. Hud
udarec za Bizanc je pomenila tudi četrta križarska vojna, s katero so križarji leta 1204 osvojili
Bizanc in ustanovili Latinsko cesarstvo. Kljub zmagi nad križarji leta 1261 in obnovi
cesarstva, je vpliv Bizanca na politično-gospodarske razmere na Balkanu slabel (Voje, 1994).
Upadanje moči velikega cesarstva je izkoristila srbska država, ki je pod kraljem Milutinom
Urošem II. konec 13. stoletja začela širiti svoj vpliv na jug. Srbi, ki so delovali iz območja
Kosova, so osvojili Skopje in razširili vpliv globoko v Makedonijo. Največji obseg srbske
srednjeveške države, ki je sredi 14. stoletja segala od Donave do osrednje Grčije in od reke
Drine do zahodne Trakije, je zagotovil kralj Štefan Dušan Silni, ki se je leta 1346 v novi
prestolnici Skopju okronal za carja Srbov in Grkov. Po njegovi smrt je država zaradi slabitve
centralne oblasti razpadla na več delov. Tudi območje Makedonije je bilo razdeljeno na več
različnih entitet, ki so jim vladale različne fevdalne družine (Poulton, 1995).
Slika 4: Samuelova trdnjava nad mestom Ohrid

Vir: URL: http//:www.mf.ukim.edu.mk/web_ohrid2005/ohrid.html
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4.3. TURŠKA NADVLADA
»Večino balkanskih narodov, razen skrajnega SZ dela polotoka, kamor so periodično vpadali
in plenili, so Turki med 14. in 16. stoletjem vojaško premagali in jih podjarmili, kar je
pomenilo močan zastoj v političnem, gospodarskem in kulturnem razvoju teh narodov, ki so
zaradi stoletij trajajoče nadvlade močno zaostali za razvojem preostale Evrope« (Voje, 1994).
Turška okupacija je pomenila uničenje že razvitih srednjeveških držav in fevdalnega sistema,
saj je prinesla politične, družbene, gospodarske, kulturne in verske spremembe ter spremembe
v etnični strukturi prebivalstva. Posledice turške vladavine so vidne in opazne še danes in se
kažejo v zunanjem videzu mest, islamskih kulturnih spomenikih, turcizmih v jezikih
balkanskih narodov in obredih ter običajih prebivalstva (Voje, 1994).
Od vseh balkanskih narodov je makedonski prvi prišel pod turško nadoblast, ki je trajala od
leta 1371 do leta 1912. Sprte fevdalne družine, ki so vladale različnim entitetam v
Makedoniji, niso bile sposobne združiti moči in odvrniti turške nevarnosti. S porazom v bitki
pri reki Marici leta 1371 je ozemlje Makedonije prišlo pod turško oblast. Turki so se v
Makedoniji hitro utrdili tudi zaradi osrednje geografske lege, ki jim je omogočala oglede,
vpade in osvajanja sosednjih pokrajin. Po dokončni osvojitvi konec 14. stoletja so Turki
izvedli upravno razdelitev in Makedonijo razdelili na štiri upravne enote – sandžake (Voje,
1994).
Turška oblast nad makedonskim ozemljem je pomenila konec domačih fevdalnih struktur.
Zaradi opustošenosti mest in podeželja ter zavarovanja vojaških, trgovskih poti in postojank,
so Turki že konec 14. stoletja začeli naseljevati Makedonijo s svojimi ljudmi. S turško vojsko
so se ponavadi pomikale večje skupine turkmenskih ljudstev iz Male Azije, ki so se
naseljevale na izpraznjenem podeželju in porušenih mestih. Posebej številni so bili
živinorejski Juruki ali Konjari, ki so poselili bogate pašnike nižinske Egejske Makedonije.
Domače prebivalstvo se je zaradi teh pritiskov umikalo proti SZ. Naseljevanje turških plemen
na makedonsko podeželje je izjema na južnoslovanskem prostoru, saj so se Turki ponavadi
naseljevali v mestih, na podeželju pa je prevladovalo slovansko prebivalstvo. Kljub temu, da
se je etnična struktura na podeželju in v mestih spremenila, pa turški element ni številčno
nikoli presegel makedonsko-slovanskega (Voje, 1994).
Kolonizacija Makedonije je imela dvojni učinek. Na eni strani je omogočila porast mestnega
prebivalstva in gospodarstva ter uvajanje novih poljedeljskih kultur, ki so jih prinesli
doseljenci (bombaž, riž), na drugi strani pa je razbila etnično enotnost makedonskega
prebivalstva. Hkrati z osvojitvijo in kolonizacijo je potekala tudi islamizacija makedonskega
prebivalstva. Šlo je za dolgotrajen proces, ki se je začel s prihodom Turkov in se končal z
njihovim odhodom. Turški imperij je bil od samega začetka močno povezan z islamom, saj je
bilo njegovo širjenje na Balkan, Azijo in v Egipt močno povezano s širjenjem vere in s
pojmom džihada ali svete vojne. Država je temeljila na šeriatskem pravu, katerega osnova je
islam. V imperiju je bila družba razdeljena po veroizpovedih na verske skupnosti, saj je bila
religija pomembnejši identifikacijski dejavnik kot etnična pripadnost. Turki so kristjane in
Jude priznavali kot »ljudstva knjige« (Biblije op.a.) in tolerirali njihovo religijo. Islamizacija
ni potekala nasilno, saj Turki niso imeli namena integracije in poenotenja prebivalcev,
predvsem zaradi gospodarskih koristi, ki jim jih je prinašala drugorazredna krščanska raja s
plačevanjem dodatnih davkov. Islam so poleg vladajočih elit sprejemale tudi širše množice na
podeželju, kar je še danes razvidno v obstoju islamizirane torbeške skupnosti (Poulton, 1995).
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Kot edina od srednjeveških fevdalnih organizacij v Makedoniji, ki je preživela in ni bila
ukinjena s strani Turkov, je bila pravoslavna cerkev. Ohridska nadškofija, ki je pokrivala
večino ozemlja Makedonije, je ohranila svojo organizacijo in je pod turško nadoblastjo začela
celo širiti svojo cerkveno oblast tudi izven svojega ozemlja na račun drugih pravoslavnih
cerkva. Nadškofija je imela v turški državi položaj avtonomne cerkve, nekaj pravic je imela
tudi v sodstvu, pa tudi z gospodarskega vidika ni bila revna, saj je obdržala del posesti in
pobirala cerkvene takse od vernikov. Na višjih položajih so od 16. stoletja prevladovali Grki,
ki so skušali nadškofijo čim bolj navezati na carigrajski patriarhat in izpodriniti makedonščino
iz cerkvene liturgije. Nižja duhovščina je bila večinoma slovanskega porekla in je bila močno
povezana s krščansko rajo. Do ukinitve avtokefalnosti ohridske nadškofije je prišlo leta 1767
(Stardelov, 1993).
Od konca 16. stoletja do konca 18. stoletja je osmanski imperij doživljal vse globjo krizo
družbene in državne ureditve. Razpad specifičnega družbeno-gospodarskega sistema je
povzročil hudi gospodarsko krizo v državi. Hkrati je nastopila tudi vojaška kriza, saj se je
osvajanje novih ozemelj ustavilo. Tudi evropske sile so s pomočjo razvoja kapitalističnih
odnosov vzpostavile ravnotežje in vojaško celo postale močnejše, predvsem zaradi razvoja
vojaške znanosti in tehnike. Turško državo so razjedali in slabili različni upori in vstaje. Na
ozemlju Makedonije so že v 16. stoletju izbruhnili veliki kmečki upori (1564 v Marijovem in
Prilepu). Nezadovoljstvo zaradi težkega političnega in družbenega položaja je izbruhnilo
predvsem v obliki hajduških uporov (Voje, 1994).
Slabitev osmanskega cesarstva je pritegnila velesile, ki so imele interese na Balkanu. Sprožile
t.i. vzhodno vprašanje, katerega bistvo je bilo vprašanje nadaljnega obstoja osmanske države
na Balkanu in osvoboditev balkanskih narodov izpod turške oblasti. Najbolj aktivna je bila
habsburška monarhija, ki je konec 17. stoletja z uspešnimi vojnami Turkom odvzela velik kos
Balkana in mejo ustalila na Savi in Donavi. Po sprva uspešnem prodoru avstrijske vojske do
Kosova in Makedonije in hkratnem uporu srbskih in albanskih kristjanov, je po turški zmagi
zaradi strahu pred maščevanjem prišlo do t.i. velike selitve Srbov in makedonskih kristjanov
proti severu. Na izpraznjena območja Kosova, Metohije in severne Makedonije so Turki
naselili islamizirane Albance, kar je pomembno spremenilo etnično strukturo prebivalstva.
Med Srbe in Makedonce se je vrinil albanski etnični klin. Po ponovni osvojitvi so v
Makedoniji kmetom zemljo zasegli in jo spremenili v velika veleposestva. Zaradi cerkvenega
sodelovanja in pomoči pri uporih, so Turki ukinili avtokelafnost pećke patriarhije in ohridske
nadškofije in ju podredili carigrajskemu patriarhatu (Voje, 1994).
Skozi 18. stoletje so na ozemlju Makedonije, ki je bilo pod nestabilno turško oblastjo, potekali
boji med družbeno in gospodarsko konservativnimi turškimi veleposestniki in centralno
oblastjo v Istanbulu. Hkrati so se slabšale razmere na podeželju, zato se je mnogo ljudi začelo
preseljevati v mesta, kjer so se začeli ukvarjati s obrtjo in trgovino. Sčasoma se je izoblikoval
makedonski meščanski razred, ki je preko trgovskih povezav z Evropo začel sprejemati
moderne ideje nacionalizma (Klemenčič, Žagar, 2004).
Zaradi vse globje krize turške države, se je v razmere na Balkanu že v 18. stoletju, pod
pretvezo zaščite pravoslavnih kristjanov in cerkva, začela vmešavati tudi Rusija. Rusi, ki so
od Avstrijcev prevzeli vlogo velesile na Balkanu, so hoteli Turke izriniti iz Balkana in
Kavkaza. Skozi 19. stoletje je potekalo več rusko-turških vojn, ki so potekale na Balkanu,
Krimu in Kavkazu. Upadanje turške vojaške moči in počasno krčenja cesarstva je spodbudilo
nacionalno-politične težnje balkanskih narodov.
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Narodna zavest se je v Makedoniji razvijala relativno počasi. Glavna razlog sta bila položaj
makedonskega naroda med Srbi, Bolgari, Grki in Albanci, ki so imeli do makedonskega
ozemlja velike apetite, in v izrazito mešanem meščanskem razredu, kjer so bili poleg
Makedoncev zastopani še Vlahi, Judje, Grki in Turki. Pomembno je bilo tudi dejstvo, da je
bila večina narodnega bogastva v turških rokah. Prvi znaki prebujene narodne zavesti so se
pokazali s širjenjem meščanskega razreda že v začetku 18. stoletja. Pravi začetki narodnega
gibanja pa segajo med tanko plast meščanske elite na začetek 19. stoletja, ko so narodni
buditelji vse svoje napore usmerili v prizadevanja za obnovo ohridske nadškofije in ponovno
vpeljavo makedonskega jezika v cerkveno liturgijo (Klemenčič, Žagar, 2004).
V Makedonijo se je medtem zaradi krčenja turške države in izganjanja muslimanov iz na
novo nastalih držav na Balkanu naseljevalo vedno več muslimanskega prebivalstva. Hkrati je
v zadnji četrtini 19. stoletja potekala vrsta vstaj proti turški oblasti, ki so bile povezane z upori
in vstajami v Bolgariji, Albaniji ter Bosni in Hercegovini. Grki so z osvobodilno vojno
dosegli neodvisnost že leta 1833. Na berlinskem kongresu leta 1878, kjer se je končala zadnja
rusko-turška vojna, so evropske velesile sklenile zaustaviti rusko ekspanzijo na Balkan.
Dopolnili so sanstefanski mir, ki sta ga istega leta sklenila Rusija in »bolnik ob Bosporju«, po
katerem so Turki morali priznati avtonomijo kneževine Bolgarije, ki je obsegala tudi celotno
Makedonijo (t.i. Velika Bolgarija). V Berlinu so potrdili in priznali neodvisnost Srbije,
Romunije in Črne gore, Bosno in Hercegovino je zasedla Avstro-Ogrska, Bolgariji, ki je bila s
santstefanskim mirom močno povečana in v bistvu le podaljšek ruskega političnega vpliva, pa
so odvzeli dve tretjini ozemlja (Poulton, 1995).
Slika 5: Goce Delčev – ustanovitelj VMRO

Vir: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Macedonian_Revolutionary_Organization

Ozemlje Makedonije je po berlinskem kongresu ostalo pod turško oblastjo, vendar so
novonastale sosednje države, ob slutnji bližnjega propada osmanskega cesarstva, odkrito
kazale aspiracije do njenega ozemlja. Kljub propagandi in poskusom sosednjih držav ter
turškemu zatiranje pa je makedonsko narodno gibanje poseglo v politične sfere. 23. oktobra
1893 je bila v Solunu ustanovljena Vnatrešna makedonskata revoluciarna organizacija VMRO. Njene naloge so bile preprečevanje tuje propagande in nacionalnih rivalstev v
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Makedoniji ter samostojna in neodvisna makedonska država, ki naj bi jo dosegli s pomočjo
revolucije. VMRO je bila sestavljena iz več probolgarskih in promakedonskih frakcij, vodila
pa jo je meščanska inteligenca. Glavna figura organizacije in njene strategije je bil učitelj
Goce Delčev, ki je 2. avgusta 1903, na dan Sv.Ilje (Ilinden), na ozemlju Makedonije
organiziral vsesplošno vstajo proti turški nadoblasti. Kljub kratkotrajnemu uspehu, so Turki
ilindensko vstajo kmalu zatrli, VMRO pa je močno oslabela (Stardelov, 1993).

4.4. DELITEV PO BALKANSKIH VOJNAH
Medetnična nasprotja na delu Balkana, ki je po berlinskem kongresu ostal pod turško oblastjo
in nesposobnost turške vlade, da bi jih rešila, so vzpodbudila velesile, da so okrepile svojo
vlogo in vpliv v turški notranji politiki. T.i. makedonsko vprašanje se je v evropski in
svetovni politiki pojavilo v 70-ih letih 19. stoletja in doseglo enega od vrhuncev z
balkanskima vojnama.
Karta 6: Delitev Makedonije po balkanskih vojnah 1913

Vir: URL: http://www.historyofmacedonia.org/.../BalkanWars.html

V začetku 20. stoletja so neodvisne balkanske države dosegle nivo, ko so začele aktivneje
posegati v razmere na Balkanu. Okrepile so diplomatske stike in povezave med seboj in z
velesilami ter se vojaško zelo okrepile. Srbija, Črna gora, Bolgarija in Grčija, ki so jih družili
ozemeljski apetiti, so se med seboj povezale v balkansko zvezo in oktobra 1912, pod pretvezo
zavarovanja krščanskih prebivalcev v Makedoniji, napadle osmansko cesarstvo. Napad so
podprle tudi velesile. Zaveznicam, ki so si že pred tem tajno razdelile Makedonijo, je Turke
uspelo skoraj popolnoma izriniti iz Evrope. S sklenitvijo londonskega miru maja 1913, so
Turki smeli obdržati le ozemlje okoli evropskega dela Istanbula, Bolgari pa so, tudi na račun
Makedonije, svoje ozemlje precej povečali. Zaradi pritiskov in vpliva Avstro-Ogrske, ki se je
bala rastočega vpliva Srbije ne Balkanu, so na londonski konferenci Srbiji onemogočili dostop
do morja in zaustavili njeno ozemeljsko širitev z ustanovitvijo Albanije. Srbi se s tem niso
hoteli sprijazniti in se niso hoteli umakniti iz Vardarske Makedonije, ki je po določilih miru
pripadla Bolgarom. Izbruhnila je druga balkanska vojna, v kateri so se članice balkanske
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zveze, skupaj s pridruženima Romunijo in Turčijo, Bolgare porazile. Z mirom sklenjenim v
Bukarešti leta 1913, sta največ pridobili Srbija, ki je dobila Kosovo, del Sandžaka in Metohije
ter Vardarsko Makedonijo, in Grčija, ki je dobila severni Epir, Halkidiko, Solun, del Trakije
in Egejsko Makedonijo. Razkosanje Makedonije je dopolnila Bolgarija, ki je dobila Pirinsko
Makedonijo. Delitev Makedonije je pomenila hud udarec za makedonski narod in njegov
politični in gospodarski razvoj. Delitev Makedonije je bila potrjena tudi po prvi svetovni vojni
na pariški mirovni konferenci leta 1919 (Repe, 1997).
Po dolgotrajnih prizadevanjih je po koncu prve svetovne vojne prišlo do formiranja
Kraljevine SHS. Novi državi je vladala dinastija Karađorđevićev, kar je zagotavljalo srbsko
prevlado v državi. Skupna identiteta države je temeljila na politiki narodnega unitarizma in
prepričanju, da gre v primeru Kraljevine SHS za enoten narod, ki je sestavljen iz treh plemen.
Država je bila etnično zelo heterogena in razen izjem Slovenije in dela Hrvaške gospodarsko
nerazvita, kar je povzročalo stalne konflikte med etničnimi skupinami. Zunaj meja Kraljevine
so v sosednjih državah živele relativno velike manjšine Slovencev, Hrvatov in Makedoncev.
Makedonci in Bolgari, ki so živeli na JV jugoslovanske države in po upravni reformi konec
20-ih let v t.i. Vardarski banovini, uradno niso bili priznani kot samostojni narod, saj so jih
jugoslovanske oblasti obravnavale kot Južne Srbe. Na podlagi popisa iz leta 1921, ki je zaradi
pomanjkljivih kriterijev glede nacionalnosti problematičen, so Makedonci in Bolgari
predstavljali 4,87 % prebivalstva Kraljevine, kar pomeni, da jih je bilo okoli 585.00010. Na
območju Vardarske Makedonije in Kosova, ki ju je Srbija pridobila že po balkanskih vojnah,
so srbske oblasti izvajale nasilno srbizacijo z ukinjanjem šol, diskriminacijo makedonskega
jezika, spremembami toponimov in represijo nad makedonskim prebivalstvom. Še hujšo
represijo so jugoslovanske oblasti izvajale nad Albanci, ki so živeli znotraj Kraljevine
Jugoslavije. Podobno usodo so doživljali tudi Makedonci, ki so po delitvi pristali v Grčiji in
Bolgariji (Klemenčič, Žagar, 2004).
Po sesutju prosrbskega režima, ki ni uspel razrešiti kopice socialnih, gospodarskih in
predvsem nacionalnih vprašanj, in hitrem porazu jugoslovanske vojske aprila 1941, so si
ozemlje Jugoslavije razdelili nemški, italijanski, madžarski in bolgarski okupatorji. Zahodno
Makedonijo, kjer so poleg Makedoncev živeli tudi Albanci, so okupirali Italijani in tam
vzpostavili režim, ki so ga vodili albanski fašisti. Vzhodno Makedonijo so okupirali Bolgari,
ki so jih Makedonci sprva sprejeli kot osvoboditelje, saj so ti s propagando razglašali, da je
»mati Bolgarija« osvobodila »hči Makedonijo«. Razpoloženje med prebivalstvom se je kmalu
spremenilo zaradi nasilne bolgarizacije in dejstva, da je bolgarski fašistični režim Makedonce
razglasil za Bolgare in okupirano ozemlje skušal čim prej vključiti v Bolgarijo. Pojavljati so
se začele prve vstaje, vendar se je odpor proti okupatorjem razvil v močno gibanje relativno
pozno. Razlog zato je bila naslonitev makedonskih komunistov na stran bolgarske
komunistične partije, ki je vodila pasivno politiko čakanja. Do sprememb je prišlo, ko je
dotedanjega voditelja Šatorova zamenjal Lazar Koliševski in pričel organizirati odpor, ki je
pritegnil zanimanje jugoslovanskim komunistov pod Titom. Po kapitulaciji Italije je na
drugem zasedanju AVNOJ-a v Jajcu jeseni 1943 Tito v zameno za sodelovanje v skupnem
odporu Makedonce priznal kot enakopraven narod s svojim jezikom in jim zagotovil status
šeste republike po osvoboditvi Jugoslavije. V samostanu Sv.Prohorja Pćinskega blizu
Kumanovega je bila na prvem sestanku ASNOM-a11, ki ga je vodil Metodije Antonov –
Čento, na simbolični datum, 2. avgusta 1944, ustanovljena Ljudska republika Makedonija.
10

Po prvem znanem izračunu, ki so ga leta 1924 naredili komunisti, so Makedonci in Bolgari predstavljali 5,3%
celotnega prebivalstva, kar pomeni, da jih je bilo okoli 630.000 (Repe, 1997).
11
ASNOM - Antifašističko sobranie narodnoto osvoboduvanje na Makedonija
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ASNOM se je sprva nagibal predvsem k združitvi celotne Makedonije in nanj komunisti niso
imeli večjega vpliva, vendar so komunisti, zaradi nevarnih »nacionalističnih« idej, kmalu
zasedli vse ključne položaje in vzvode oblasti v republiki (Klemenčič, Žagar, 2004).

4.5. MAKEDONIJA V OKVIRU SFRJ
Nastanek socialistične Jugoslavije po koncu vojne, v katero je bila kot posebna in
enakopravna federalna enota vključena tudi Ljudska republika Makedonija, je imel za
makedonski narod velik zgodovinski pomen. Kljub temu pa je »makedonsko vprašanje« še
vedno ostajalo eden pomembnejših problemov notranje in zunanje jugoslovanske politike. Na
eni strani je šlo za vprašanje notranje organizacije in položaja nove makedonske države
znotraj Jugoslavije, na drugi pa za vprašanje makedonske narodne enotnosti in položaja
makedonskih manjšin v Grčiji in Bolgariji. Po drugi svetovni vojni je prišlo v Jugoslaviji do
pomembnih etničnih sprememb. S posebnim dogovorom med Jugoslavijo in Turčijo je prišlo
do množičnega izseljevanja etničnih Turkov, Albancev in islamiziranih prebivalcev
Jugoslavije v Turčijo. Do 1971 naj bi se jih s področja Kosova, Sandžaka in Makedonije
izselilo med 230.000 in 300.000 (Klemenčič, Žagar, 2004).
Med letoma 1945 in 1948 je zaradi Stalinove podpore Titovi politiki Bolgarija za kratek čas
spremenila svoj odnos do makedonskega narodnostnega vprašanja. Tito je po uspehu
združevanja jugoslovanskih narodov v skupno državo skušal v federacijo pritegniti še
Bolgarijo in Albanijo, kar sta podpirala tudi Stalin in vodja bolgarskih komunistov Georgi
Dimitrov. Skupna balkanska federacija bi pomenila tudi združitev vseh makedonskih ozemelj
razen Egejske Makedonije, vendar se je načrt zaradi spora z Informbirojem leta 1948
ponesrečil (Philips, 2004).
Nove makedonske oblasti so se po vojni nemudoma lotile »gradnje makedonskega naroda«.
Na podlagi dialekta, ki se govori na območju Bitole in Velesa, je bil kodificiran makedonski
knjižni jezik, ki se je zadosti razlikoval od srbskega, po mnenju slavističnih strokovnjakov pa
tudi od bolgarskega knjižnega jezika, s čimer pa se Bolgari niso strinjali. Kmalu so bila
sprejeta slovnična pravila in vzpostavljene institucije, ki so se ukvarjale s knjižnim jezikom
(Inštitut za makedonski jezik v okviru skopske univerze). Makedonščina je postala uradni
jezik nove republike. Oblikovala se je državna struktura in ustanovljene so bile nacionalnokulturne ustanove (Univerza Cirila in Metoda v Skopju, Državni arhiv RM, Inštitut za
nacionalno zgodovino, Makedonska akademija znanosti in umetnosti). Hkrati s knjižnim
jezikom se je pokazala potreba po novi interpretaciji zgodovine makedonskega naroda, kar je
ponovno privedlo do trenj z Bolgarijo, saj si oboji lastijo določene zgodovinske dogodke,
procese, organizacije in osebnosti. Največji uspeh pri gradnji nacionalne zavesti je zagotavljal
makedonski izobraževalni sistem, kar se je najbolj pokazalo pri makedonskih emigrantih.
Izseljenci, ki so emigrirali v Kanado in Avstralijo v 60-letih, so se za razliko od predvojnih
probolgarskih emigrantov, deklarirali za Makedonce. Za pravo usmeritev nacionalne zavesti
pri emigrantih je skrbela Matica, ki je bila s strani države deležna znatnih finančnih sredstev.
K etnogenezi Makedoncev je pomembno vplivala ustanovitev avtokefalne Makedonske
pravoslavne cerkve leta 1958 in njena popolna neodvisnost konec 60-ih let. To je eden redkih
primerov sodelovanja med cerkvenimi in ateističnimi posvetnimi oblastmi v Jugoslaviji
(Poulton, 1995).
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Kljub etnični raznolikosti prebivalstva Makedonije je oblast bila večinoma v rokah
Makedoncev, ki so v oblastnih strukturah in komunistični partiji predstavljali večinski delež.
Podobno nesorazmerje je vladalo med srbsko manjšino, ki je bila izredno močno zastopana v
partiji. Tudi v JNA, ki je bila večinoma srbsko-črnogorskega značaja, je službovalo veliko
Makedoncev. Vse ostale manjšine, še posebej albanska, niso pomembneje sodelovale pri
vodenju države (Poulton, 1995).

4.6. RAZPAD SKUPNE DRŽAVE IN OSAMOSVOJITEV
Po Titovi smrti leta 1980 so se zaradi naraščajočega nacionalizma jugoslovanskih narodov
politične in gospodarske razmere v Jugoslaviji hitro slabšale. V začetku 90-ih let je bilo večini
jugoslovanskih politikov že povsem jasno, da vladajoči socialistični režim ni zmožen
odpraviti vse hujše politične in družbene krize ter rešiti naraščajočih mednacionalnih trenj v
državi. Kriza je dosegla vrhunec s stopnjevanjem krize na Kosovu in s poslabšanjem odnosov
med Slovenci in Hrvati na eni, ter Srbi na drugi strani. Z razpadom Zveze komunistov
Jugoslavije na začetku leta 1990, je začela na politično prizorišče posegati JLA, ki se je sprva
zavzemala za ohranitev celovitosti Jugoslavije, kasneje pa se je zaradi prevlade srbskočrnogorskega vojaštva v njej postavila na srbsko stran. Poskus Anteja Markovića, da bi z
reformami gospodarstva ohranil skupno državo ni uspel, ker se je državni politični sistem že
rušil zaradi dveh diametralno nasprotnih konceptov ureditve skupne države. Srbi so zastopali
koncept centralizma s komunističnim vodstvom, na drugi strani pa so Slovenci zahtevali
decentralizacijo, uvedbo večstrankarskega sistema in liberalizacijo gospodarstva. Političnoideološka nasprotja so kmalu prešla na republiško in medetnično raven (Klemenčič, Žagar,
2004).
Razmere so se še bolj zaostrile aprila 1990 s prvimi svobodnimi volitvami v Sloveniji in na
Hrvaškem. V Sloveniji je oblast prevzelo politično gibanje DEMOS, na Hrvaškem pa je na
oblast prišla HDZ, ki je bila po mnenju Srbov, živečih na ozemlju Hrvaške, nacionalistična
stranka, saj je njen predsednik Tuđman zahteval »Hrvaško v njenih zgodovinskih mejah«. V
Srbiji je politično prizorišče obvladoval Slobodan Milošević, ki si je z organiziranjem velikih
političnih mitingov, ki so obudili srbske nacionalistične težnje, zagotovil podporo srbskega
prebivalstva. Srbom je obljubljal zvezne spremembe v srbsko korist, kar je v osnovi pomenilo
ponovno podreditev Kosova (in Vojvodine) pod srbski nadzor in odpravo avtonomije
pokrajine. Srbski parlament je marca 1989 potrdil ustavne spremembe in razmere na Kosovu
so se izjemno zaostrile. Hkrati so nacionalistične stranke in Milošević opozarjale na »četrtino
srbskega naroda, ki živi zunaj meja Srbije«12 in skupaj z JLA podprle hrvaške Srbe, ki so se
začeli oboroževati. Nacionalisti so prišli na oblast tudi v Bosni in Hercegovini ter v Črni gori.
JLA je zaradi poslabšanja razmer na Hrvaškem in v Sloveniji zasegla večino orožja, ki je bilo
v rokah teritorialne obrambe, vendar sta obe republiki z nakupi orožja v tujini kmalu
vzpostavili lastne oborožene sile. Decembra 1990 so Hrvati sprejeli novo ustavo, ki jim je
omogočala razglasitev samostojnosti, Slovenci pa so se na referendumu enotno izrekli za
samostojno državo. Predsedniki jugoslovanskih republik so v prvi polovici leta 1991 še
zadnjič skušali poiskati rešitve za množico problemov. Slovencem in Hrvatom, ki so se
zavzemali za ohlapno konfederacijo samostojnih držav, so se pridružili predstavniki BiH in
Makedonije, ki niso imeli namena ostati v Jugoslaviji, ki bi bila pod srbsko hegemonijo. Do
12

V Srbiji je živelo 6.200.000, v BiH 1.200.000 in na Hrvaškem okoli 600.000 Srbov. Po mnenju Pirjevca so se
Srbi močno bali, da bo srbski narod razkosan med tri države, kar je bil eden izmed razlogov, da so nasprotovali
razpadu skupne države.
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pravih rešitev ni prišlo, zato sta Slovenija in Hrvaška 25. junija 1991 razglasili neodvisnost in
s tem je skupna država razpadla. Posredovanje JNA v Sloveniji po razglasitvi samostojnosti
se je končalo s slovensko zmago. Na ozemlju Hrvaške in kasneje v BiH, pa je izbruhnila
krvava vojna, ki se je končala s sporazumom v Daytonu decembra leta 1995 (Klemenčič,
Žagar, 2004).
Med postopnim razpadanjem Jugoslavije v začetku 90-ih let 20. stoletja so bile makedonske
oblasti v veliki dilemi. V Jugoslaviji brez Slovenije in Hrvaške, kjer bi Srbi izkoriščali svoj
večinski status v vseh sferah življenja, Makedonci niso hoteli ostati, saj so se bali srbskih
ozemeljskih in kulturno-zgodovinskih aspiracij. Na drugi strani pa bi z razglasitvijo neodvisne
države izgubili oporo močne države, ki je preprečevala ozemeljske zahteve sosednjih držav.
Srbi, Grki in Bolgari so v preteklosti že zanikali posebno makedonsko identiteto, pa tudi
reakcija etničnih manjšin, predvsem najbolj množične, albanske, ni bila jasno opredeljiva.
Pomembno vprašanje je bilo tudi, ali lahko najjužnejša in najmanj gospodarsko razvita
jugoslovanska republika, preživi kot neodvisna država.
Odgovor na te izzive, je izbruhnil v obliki naraščanja nacionalizma in iridentističnih teženj
med makedonskim narodom, ki jih oblasti niso preganjale, saj so s tem zakrile določene
slabosti. Že leta 1989 so oblasti spremenile ustavo v smeri zmanjšanja pravic manjšin v
državi, leta 1990 pa je bil ustavi dodan še amandma o pomoči, podpori ter ohranjanju vezi z
makedonskimi manjšinami v sosednjih državah, makedonskimi emigranti in makedonskimi
sezonskimi delavci. 17. junija 1990 je bila v Skopju ustanovljena radikalna nacionalistična
stranka VMRO-DPMNE (Notranja makedonska revolucionarna organizacija - Demokratska
stranka makedonske narodne enotnosti). Stranki, katere voditelj je postal književnik Ljupčo
Georgijevski, so sodelovali mnogi nacionalistično usmerjeni pripadniki makedonske diaspore.
Njen program je temeljil na načelih Ilindenske vstaje iz leta 1903 - torej na združitvi vseh
treh Makedonij v enotno državo. Zavzemala se je tudi za izboljšanje odnosov s Slovenijo in
Hrvaško ter od Srbije zahtevala nekatera ozemlja, ki so bila izven makedonskega ozemlja
(npr. simbolno pomemben samostan Sv.Prohor Pćinjski) (Poulton, 1995).
S poslabševanjem razmer na Kosovu od začetka 90-ih let, se je krhalo tudi krhko sožitje med
Makedonci in Albanci. Izbruhnilo je več demonstracij, npr. februarja 1990 v Tetovu, kjer so
makedonski Albanci odkrito zahtevali združitev vseh z Albanci poseljenih območij v Veliko
Albanijo. Država je vse te albanske zahteve in poskuse vztrajno zavračala s sklicevanjem na
zakone in ustavo. Kljub napetostim je družbeno-politična situacija v državi skozi večino 90-ih
let ostala relativno mirna, saj je bila vsa pozornost domače in tuje javnosti uprta v razmere na
Kosovu (Poulton, 1995).
Eden od razlogov za zatišje v 90-ih letih, ko se je politična situacija na območju skupne
države spreminjala, je bila politična organizacija makedonskih Albancev. Glavna albanska
stranka je hitro postala Stranka za demokratično prosperiteto (PDP), ki jo je avgusta 1990
ustanovil Nevzat Halili. Kljub imenu, ki ne vključuje etnične opredelitve, je bila stranka
večinoma albanska, pritegnila pa je tudi ostale islamizirane prebivalce. Makedonske oblasti so
PDP obtoževale, da gre le za podružnico kosovske Demokratične lige Kosova (LDK). Halili
je obtožbe zavračal s priznavanjem ozemeljske integritete in suverenosti Makedonije ter
federalne ureditve Jugoslavije, kar je po mnenju Poultona potrebno razumeti v okviru
položaja albanske manjšine, ki je lahko prvič odprto delovala na večinoma sovražno
nastrojenem političnem prizorišču (Poulton, 1995).
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Slika 6: Kiro Gligorov, predsednik Makedonije od 1991 do 1999

Vir: http://www.popovashapka.com/macedoniainfo

Na prvih svobodnih volitvah, ki so potekale 25. novembra 1990, se je za 120 mest v
makedonskem parlamentu – sobranju potegovalo več kot tisoč kandidatov iz šestnajstih
strank. Ker po volitvah ni bilo izrazitega zmagovalca, se je izoblikovala široka koalicija, t.i.
Zveza reformnih sil, ki so jo sestavljali prenovljeni komunisti in zveza šestih strank, ter
prevzela oblast. Vladajoča koalicija se je zavzemala za ohranitev skupne države in izvajanje
Markovićevih reform. Največ sedežev v sobranju je dobila VMRO-DPMNE. Nasproti
makedonskih etničnim strankam so glasovali Albanci. Albanska koalicija, ki sta jo sestavljali
PDP in manjša Ljudska demokratska stranka je zasedla 25 sedežev. Parlament je 27. januarja
1991 za novega predsednika izvolil Kira Gligorova, ki je bil član stare komunistične elite. Ker
se je zavedal nevarnosti, ki preti Makedoncem, je bil skupaj z Alijo Izetbegovićem eden
zadnjih zagovornikov Jugoslavije. Skupaj sta še maja 1991 predlagala koncept asimetrične
konfederacije, kjer bi vsaka republika imela toliko avtonomije, kolikor si je želi, skupna pa bi
ostala vojska, valuta in zunanja politika. Predlog je propadel kljub zunanji podpori ZDA in
zahodnoevropskih držav. Kot pragmatični politik, si je Gligorov, ki je poznal ostra trenja med
etničnimi skupinami v Makedoniji, močno prizadeval za medetnično sožitje in pravice
manjšin (Philips, 2004).
Zaradi vse večje podpore nacionalistično usmerjenim strankam, so makedonske oblasti, po
zgledu Slovencev in Hrvatov, septembra 1991 izvedle referendum o suverenosti in
neodvisnosti Makedonije, ki ga je, kljub bojkotu albanske in srbske manjšine, podprlo 72%
volivcev. Na podlagi rezultatov referenduma je bila 19. novembra 1991 razglašena neodvisna
Republika Makedonija. Z novo ustavo je Makedonija postala država makedonskega naroda, v
kateri v sobivanju žive narodne skupnosti Albancev, Turkov, Vlahov, Romov in drugih.
(Klemenčič, Žagar, 2004)
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5. SODOBNI PROBLEMI
POLITIČNOGEOGRAFSKEGA RAZVOJA
Vse od osamosvojitve dalje se Makedonija sooča z nekaterimi resnimi problemi in dilemami
povezanimi z razmerami v državi in položajem države v mednarodni skupnosti. Glavno vlogo
v razvoju države so v zadnjih petnajstih letih igrale napete medetnične razmere med
Makedonci in Albanci. Velik notranji problem predstavlja tudi gospodarska zaostalost in
nerazvitost, ki vpliva na neenakomeren regionalni razvoj. Glavni zunanji problem
predstavljajo odnosi Makedonije s svojimi sosedami. Problemi in dileme močno zavirajo
politični in gospodarski razvoj države ter negativno vplivajo na razvojne perspektive.

5.1. MAKEDONSKO-ALBANSKI KONFLIKT
»Podobno kot v narodnostno pestri Bosni in Hercegovini, je eden osrednjih problemov
samostojne makedonske države njena notranja nestabilnost, saj občuten delež prebivalstva, ki
ga predstavlja številčna albanska manjšina, ni lojalen državnim oblastem in spodkopava
trdnost in enotnost države« (Glenny, 1996). Makedonsko-albanski konflikt je v letih po
osamosvojitvi odločilno zaznamoval politični in družbeni razvoj države, saj so bile latentne
ozemeljske zahteve in agresivna politika sosednjih držav od osamosvojitve dalje po mnenju
Glennyja sekundarnega pomena, vendar pa so predstavljale dodatno breme zaostrenim
razmeram znotraj države, saj je bilo v primeru porušenega medetničnega ravnovesja v
Makedoniji pričakovati njihovo posredovanje (Glenny, 1996).
Albanska manjšina, ki po uradnih podatkih predstavlja četrtino, po albanskih navedbah pa kar
40% prebivalstva Makedonije, poseljuje območje zahodne Makedonije ob albanski meji in
območje makedonsko-kosovske meje na severozahodu države. Večinsko prebivalstvo so, po
podatkih iz leta 1991, Albanci predstavljali v okrožjih Tetovo (115.000 Albancev in 38.000
Makedoncev), Gostivar (65.000 Albancev in 18.000 Makedoncev), Kičevo (23.000 Albancev,
21.000 Makedoncev), Debar (10.000 Albancev, 2.500 Makedoncev) in deloma Struga. V
mestih je razmerje bolj izenačeno, saj npr. v samem Tetovu leta 1991 živelo 22.000 Albancev,
18.000 Makedoncev in 2.000 Turkov (Poulton, 1995). Zaradi vse večjega priseljevanja v
mesta je bilo po podatkih Ministrstva za notranje zadeve leta 1988, polovica od 560.000
prebivalcev skopskega okrožja albanskega porekla. Danes je njihov delež verjetno še večji,
samo mesto Skopje pa je imelo leta 2002 467.257 prebivalcev. V zadnjih nekaj letih se je
delež albanskega življa zaradi kosovskih beguncev močno okrepil tudi na območju okoli
Kumanova (URL: http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).

5.1.1. IZVOR KONFLIKTA IN MEDSEBOJNI ODNOSI DO LETA 1991
Korenine makedonsko-albanskega etničnega konflikta segajo v konec 17. stoletja, ko so Turki
po porazu habsburške vojske in upornikov na izpraznjena rodovitna območja Makedonije in
Kosova, ki so ga v strahu pred turškimi represalijami zapustile množice makedonskega in
srbskega prebivalstva, naselili lojalne in islamizirane Albance. Albanski kolonisti, ki so
živinorejski in nomadski način življenja zamenjali s poljedeljskim in se stalno naselili, so bili
za časa turškega cesarstva glavna lokalna vojaška sila – t.i. bašibazuki, ki je nastopala proti
vse številnejšim uporom hajdukov in terorizirala krščansko prebivalstvo. Do sprememb je
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prišlo po delitvi Makedonije po balkanskih vojnah, ko je bila Vardarska Makedonija
priključena Srbiji in kasneje Kraljevini SHS. Pod okriljem političnih oblasti se je izvajala
ostra represivna politika proti islamiziranim prebivalcem - še posebej ostri so bili povračilni
ukrepi krščanskega prebivalstva proti osovraženim Albancem.

Vir: URL: http://www.axisglobe.com

Albanci so bili že pred vojno velika narodna manjšina v Jugoslaviji, po vojni pa je njihovo
število začelo naraščati, tako da so na Kosovu postali lokalno večinsko prebivalstvo, v
Makedoniji, ožji Srbiji in Črni gori pa številčno močna narodna manjšina. V Jugoslaviji
Albancem ni bil priznan status naroda, ampak le kot narodnosti, saj je bila njihova izvorna
domovina zunaj meja Jugoslavije. Zaradi njihove številčnosti, ki je presegala številčnost
nekaterih konstitutivnih narodov Jugoslavije, so se pojavile zahteve po priznanju Albancev
kot konstitutivnem jugoslovanskem narodu in vzpostavitvi albanske republike znotraj
Jugoslavije. Po padcu osovraženega Rankovića leta 1966, ki je nad Albanci izvajal hudo
represijo, se je začelo obdobje albanskih demonstracij in zahtev po avtonomiji in formiranju
kosovske republike. Razmere v Jugoslaviji in na Kosovu so se poslabšale po Titovi smrti leta
1980. Slab gospodarski položaj, brezposelnost in politični pritiski, so sprožili odseljevanje
Srbov iz pokrajine, kar je še pospešilo albanizacijo pokrajine, ki je napredovala z veliko
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hitrostjo, saj je (bila) nataliteta med kosovskimi Albanci najvišja v Evropi (2,5%). Kljub
gospodarskim vlaganjem se položaj v pokrajini ni izboljšal, zato so leta 1981 izbruhnile
množične demonstracije, ki so se jim z demonstracijami v Skopju pridružili tudi Albanci
živeči v Makedoniji. Zahtevali so priključitev z albanskim življem poseljenih območij v
Makedoniji k bodoči kosovski republiki (Klemenčič, Žagar, 2004).
V začetku 80-ih let se albanski nacionalizem v Makedoniji močno okrepil. Makedonske
oblasti, ki so se zavedale, da bi formiranje albanske republike znotraj Jugoslavije obnovilo
težnje ostalih sosed in bi s tem ogrozilo ozemeljsko celovitost Makedonije ter obstoj
makedonskega naroda, so ga skušale zatirati z vrsto ukrepov, ki so bili še ostrejši od tistih na
Kosovu. S politiko t.i. ideološke diferenciacije so makedonske oblasti v albanskih šolah
povečevale delež učnih ur makedonščine, spreminjale šolski kurikulum, prepovedale so
predvajanje »nacionalističnih« ljudskih pesmi in uporabo »nacionalističnih« albanskih imen,
prepovedale trgovanje z nepremičninami na zahodu države, kar naj bi onemogočilo nastanek
etnično čistih albanskih ozemelj. Zaradi visoke rodnosti med Albanci, so oblasti izvajale
restriktivno prebivalstveno politiko, iz javne uprave so odpuščale uradnike albanskega
porekla. Makedonske Albance so najbolj prizadeli ukrepi v šolstvu, kjer je zaradi
protialbansko naravnanih zakonov delež albanskih študentov drastično padel. Veliko učiteljev
je izgubilo službo. Oblasti so podporo ostalim manjšim etničnim skupinam izvajale tudi
ukrepe proti nadaljnji islamizaciji in posledično albanizaciji prebivalstva. Oblasti so
prepovedale tudi religiozni pouk za mlajše od 15 let, da bi zmanjšale vpliv islama v družbi.
Komunistično vodstvo in pravoslavna cerkev sta pri teh ukrepih dobro sodelovala Kljub temu
pa je bilo v tem času s pomočjo albanskih emigrantov zgrajenih ali prenovljenih veliko mošej
v zahodni Makedoniji (Poulton, 1995).
Pomemben vidik za razumevanje albanske manjšine v Makedoniji so tudi medsebojni
albanski odnosi. Albanci so kot narod razdeljeni na plemeni Gegov in Toskov z različnima
dialektoma, ki sta skozi zgodovino razvili različne politične prioritete, politično pa so
razdeljeni med državo Albanijo, Kosovo in zahodno Makedonijo s Skopjem. Pleme Gegov
predstavlja dve tretjini Albancev in je bilo v preteklosti predvsem pastirsko, močno klanovsko
povezano in bojevito. Danes Gegi poseljujejo celotno Kosovo, zahodno Makedonijo in
severno polovico Albanije ter so večinoma islamizirani, razen v bližini Skadra, kjer je nekaj
katoliških Gegov. Gegi so v politiki prevladovali pred drugo svetovno vojno in so manj
dovzetni za tuje vplive. Pleme Toskov, ki ga od gegovskega severa loči reka Shkumbini južno
od Tirane in je bilo v preteklosti manj bojevito, bolj urbanizirano in pod močnejšim vplivom
Turkov, pa prevladuje v južni polovici Albanije, severozahodni Grčiji in v okolici Ohridskega
ter Prespanskega jezera v Makedoniji. Tudi Toski so se večinoma islamizirali, vendar so
postali pripadniki manj fundamentalne bektaške sekte. Med njimi je tudi nekaj pripadnikov
pravoslavne vere. Toski so v politiki prevladovali po drugi svetovni vojni in so bili nosilci
komunističnega režima, ki je za uradni jezik razglasil toskovski dialekt, kar velja še danes Od
narodne prebuditve konec 19. stoletja se je med toskovsko južno Albanijo ter gegovsko
severno in Kosovim vnel politični boj za politično in družbeno prevlado, ki v bolj blagi obliki
poteka še danes. V okviru gegovsko-toskovskega družbenopolitičnega boja za prevlado je
potrebno gledati na albansko manjšino v Makedoniji. Zahodna Makedonija, za razliko od
Kosova, ni nikoli razvila avtonomnega političnega statusa in se je izmenično podrejala
direktivam iz Tirane in Prištine. Po razpadu SFRJ in nastanku nestabilne makedonske države,
so se makedonski Albanci začeli politično uveljavljati in se politično povezovati s svojimi
sonarodnjaki preko meje, vendar je bilo sodelovanje omejeno delno zaradi težkih razmer na
Kosovu, ki niso dopuščale posegov Prištine, delno zaradi avtoritarnosti režima albanskega
predsednika Berishe (Glenny, 1996).

54

Klemen Brvar

Političnogeografski razvoj Makedonije po razpadu…

5.1.2. ALBANSKE ZAHTEVE IN ZAOSTROVANJE ODNOSOV PO LETU
1991
Potlačen albanski nacionalizem, ki je bil posledica dolgotrajne represije, je izbruhnil po
razpadu skupne države v začetku 90-ih let. Jasneje se je začel odražati, ko so Albanci s
spremembo političnega sistema dobili možnost odkritega političnega delovanja. Na prvih
večstrankarskih volitvah novembra 1990 je albanska koalicija zasedla približno šestino
sedežev v sobranju in začela odločneje opozarjati na zahteve Albancev, ki so se nanašale na
enakopravnost uporabe albanskega jezika v izobraževanju in uradih ter na priznanje Albancev
kot integralnega in konstitutivnega naroda v Makedoniji. Albanski bojkot popisa prebivalcev
in referenduma o neodvisnosti septembra 1991 je odnose med albansko manjšino in
makedonskimi oblastmi zaostril in poglobil medsebojno nezaupanje. Zaradi nezadovoljstva z
ustavnimi določili in mačehovskega odnosa oblasti je albanska manjšina 10. in 11. januarja
1992 izvedla referendum o politični in ozemeljski avtonomiji Albancev v Makedoniji, ki je
popolnoma uspel - za je glasovalo 99% Albancev. Logično nadaljevanje, po zgledu kosovskih
Albancev, je bila aprilska razglasitev avtonomne republike Iliride s središčem v Tetovu, ki je
makedonske oblasti, sklicujoč na ustavo, ki Albancem zagotavlja vse narodne pravice, seveda
niso priznale (Poulton, 1995).
Albanska manjšina je svoje zahteve osredotočila na tri glavna področja. Najpomembnejše
področje so bila ustavna določila glede položaja albanske manjšine. Že z ustavo iz leta 1989
so se pravice manjšin zmanjšale. Kratenje pravic se je nadaljevalo z ustavnimi določili iz leta
1991, ko je bila ukinjena pravica manjšin do proporcionalne zastopanosti v javnih uradih. S
tem so bili Albanci izenačeni z ostalimi, manj številčnimi etničnimi manjšinami, in izgubili še
tisti vpliv v javni upravi, ki so ga imeli za časa socialistične republike. Ustava je bila po
mnenju Albancev etnično in nacionalistično naravnana in je favorizirala položaj Makedonske
pravoslavne cerkve (Philips, 2004). S kratenjem pravic albanske manjšine v ustavi so se
zaostrile tudi albanske zahteve, ki so od makedonske države zahtevale priznanje Albancev kot
konstitutivnega in integralnega naroda v makedonski državi. Nekateri zmerni politiki z obeh
strani so se zavzemali za ustavne spremembe, kjer bi ustava temeljila na principu
makedonskega državljanstva in ne na etničnih predpostavkah, vendar do tega ni prišlo.
Drugo pomembno področje albanskih zahtev je bil status albanskega jezika in njegova uvedba
v šole in urade. Albanci so od oblasti zahtevali pravno izenačenje statusa makedonščine in
albanščine ter njeno izključno uporabo na območjih, ki so večinsko poseljena z albanskim
prebivalstvom. Zahteve so se dotikale tudi večje prisotnosti albanščine v medijih. Po
dogovoru z oblastmi je državna televizija leta 1994 program priredila in podprla tudi albanske
tiskane medije, tako da je albanski časnik Flaka e Vëllazërimit postal dnevni časopis,
dostopen pa je postal tudi osrednji kosovski časopis Bujku (Poulton, 2004).
Ena glavnih zahtev je bilo izboljšanje razmer v izobraževanju. Tik pred razpadom Jugoslavije
je bila stopnja izobrazbe albanske manjšine v Makedoniji zaradi preteklih zakonskih ukrepov
porazna. Razmere so se še poslabšale po razglasitvi neodvisnosti Makedonije in srbskem
zaprtju prištinske univerze, kjer je študiralo veliko makedonskih Albancev. Posebej težavne
so bile razmere na srednješolskem in univerzitetnem nivoju. Kljub ustavnim določilom, da se
manjšinam omogoči izobraževanje v lastnem jeziku na osnovnošolskem in srednješolskem
nivoju, makedonske oblasti ustave niso docela spoštovale. Ustavna določila niso veljala za
univerzitetni nivo, saj se je na skopski in bitolski univerzi, razen albanološkega programa,
poučevalo izključno v makedonščini. Razmere, ki so zavirale izboljšanje izobrazbe manjšin in
s tem njihovo možnost soudeležbe v državni upravi, so sprožile masovno gibanje Albancev za
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ustanovitev lastne univerze. Do ustanovitve albanske univerze v Mali Rečici blizu Tetova
(Universiteti i Tetovës), ki so jo sestavljale pravna, ekonomska, pedagoška, naravoslovna
fakulteta in fakulteta za jezike, je prišlo 15. februarja 1995 (Perry, 2000).
Jedro tretjega sklopa albanskih zadev je bila proporcionalna soudeležba v ustroju države in
oblastnih strukturah. Sodstvo, makedonska vojska in policija, notranje in zunanje ministrstvo
so bila skoraj izključno makedonska področja. Za ponazoritev stanja služi podatek, da je
odstotek Albancev, ki so službovali v policijskih enotah do leta 2001 znašal le 3,1% (Philips,
2004). Država je očitno diskriminacijo zavračala z argumentom višje usposobljenosti in
izobraženosti Makedoncev, kar je bilo le delno res, saj se je od 80-ih let predvsem med
albansko diasporo in »gastarbajterji« razvila visoko kvalificirana in izobražena elita, ki se je
šolala v tujini. Sporno je bilo tudi vprašanje avtonomije in samouprave na pretežno albanskih
območjih Tetova in Gostivarja.
Prvi makedonski predsednik Kiro Gligorov, ki je bil pomemben politik še v skupni državi in
je v Makedoniji vodil levosredinsko vlado, se je ves čas trudil integrirati predstavnike
albanske manjšine v vladne strukture, kulturne ustanove in medije. Večinoma je šlo za
delovna mesta namestnikov na manj pomembnih ministrstvih, ki so bila brez vsakršnega
dejanskega vpliva. Kljub delnemu uspehu integracije Albancev na vladnem nivoju, pa je
Gligorovu spodletelo pri preostalih dveh glavnih zahtevah Albancev. Posredno je na neuspeh
vplivala tudi gospodarska kriza, saj je država bila zaradi grške gospodarske blokade in sankcij
Združenih narodov do ZRJ gospodarsko na kolenih.
Slika 7: Arben Xhaferi, predsednik albanske stranke DPA

Vir: URL: http://nikushtak.tripod.com/august/id13.html

Zaradi neizpolnjenih obljub in nezadovoljstva z vladnimi ukrepi je konec leta 1993 prišlo do
razkola v najmočnejši albanski stranki PDP, ki je sodelovala v vladni koaliciji. Od stranke so
se odcepili nacionalistični radikali z območja Tetova, ki so pod vodstvom Arbëna Xhaferija
ustanovili novo stranko DPA (Demokratska stranka Albancev), katere radikalnejši program je
podpirala tudi Tirana. Po parlamentarnih volitvah oktobra 1994, kjer je premočno zmagala
levosredinsko usmerjena Koalicija za Makedonijo, v kateri je imela glavno besedo
socialdemokrati premiera Branka Crvenkovskega, je PDP ostala v vladni koaliciji, medtem ko
so se Xhaferijevi radikali umaknili v opozicijo. Glavna makedonska opozicijska stranka
VMRO-DPMNE je volitve bojkotirala (Klemenčič, Žagar, 2004).
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Vladajoča koalicija, ki se je zavzemala za ustavne spremembe, ki bi ustavno dejstvo, da je
Makedonija država makedonskega naroda, spremenilo in s tem zmanjšale manevrski prostor
Albancev, ki so zahtevali federalizacijo, je kmalu izgubila na popularnosti, saj na eni strani
etnični Makedonci niso razumeli, da se velika količina sredstev namenja albanskim socialnim
in šolskim programom, medtem ko je država v veliki gospodarski krizi, na drugi strani pa
Albanci niso bili zadovoljni s počasnim izpolnjevanjem vladnih obljub. Nezadovoljstvo so
volivci pokazali na lokalnih volitvah, kjer so veliko pridobili Georgijevskijevi in Xhaferijevi
nacionalisti (Philips, 2004). Tudi na neuspešen atentat na predsednika Gligorova 3. oktobra
1995, katerega krivcev, kljub obsežni policijski akciji, niso nikoli odkrili, je po mnenju Perrya
potrebno gledati skozi prizmo napetih notranjih medetničnih in političnih razmer ter
zunanjepolitičnih problemov (Perry, 2000).
Slika 8: Zastava in grb stranke VMRO-DPMNE

Vir: URL: http://atlasgeo.span.ch/fotw/flags/mk

Slika 9: Zastava Xhaferijeve stranke DPA

Vir: URL: http://atlasgeo.span.ch/fotw/flags/mk

Poleg notranjih političnih napetosti so se krepile tudi napetosti v družbi, ki je bila že nekaj
časa razklana na makedonski in albanski del, ki sta živela drug od drugega popolnoma ločeno
življenje. Makedonska večina, ki je bila vajena sožitja in relativno dobrih medetničnih
odnosov, je od državljanov Republike Makedonije pričakovala lojalnost državi, kar se odraža
predvsem v rabi makedonskega jezika in spoštovanju državnih simbolov. Izobešanje albanske
zastave, ki ima za Albance velik identifikacijski in simbolni pomen, v makedonskih očeh
pomeni javno manifestacijo albanskega separatizma in izraz nelojalnosti ter nespoštovanja do
države in njenih zakonov. V Jugoslaviji je imela ustavnopravna kategorija jugoslovanska
narodnost, med katere so spadali tudi Albanci, pravico do izobešanja svoje zastave hkrati z
državno, po osamosvojitvi pa je makedonska država to pravico ukinila. Makedonci so
Albancem zamerili tudi bojkot referenduma o neodvisnosti in razglasitev Iliride. Tudi
albanske težnje po asimilaciji drugih manjših muslimanskih etničnih skupin in množični
prihod kosovskih beguncev po letu 1998, je za večino Makedoncev, po mnenju Pirjevca
upravičeno, pomenil grožnjo državi in narodu (Pirjevec, 2003).
57

Klemen Brvar

Političnogeografski razvoj Makedonije po razpadu…

Nasprotno pa se je albanska stran počutila diskriminirano na nivo drugorazrednih državljanov.
To je dokazovala z dejstvi, da je kljub temu, da predstavljajo delež okoli 30% prebivalstva,
delež nezaposlenih v njihovih vrstah še enkrat večji od tistega med Makedonci – torej okoli
60%, da ima priznano univerzitetno diplomo le 2% Albancev, da je v policijskih enotah le 3%
delež Albancev, v državnih službah pa med 5-7%. Oblastem so očitali policijsko represijo in
nespoštovanje človekovih pravic. Perry opozarja na zanimivo dejstvo glede orientacije
makedonskih Albancev, ki so kljub temu, da so protestirali in tajno finančno ter politično
podpirali napore in zahteve svojih kosovskih bratrancev, večino pozornosti namenili svojih
državljanskim pravicam in gospodarskemu položaju v makedonski državi (Perry, 2000).
Po parlamentarnih volitvah jeseni 1998 in predsedniških volitvah 1999 so na oblast prišle
nacionalistične in desno usmerjene stranke. Pod levosredinsko vlado Crvenkovskega se je v
državi razrasla korupcija in nepotizem, državni organi so delovali neučinkovito, brezposelnost
je leta 1997 presegla 30% in je bila najvišja v Evropi. Po drugi strani je vladi uspelo izboljšati
gospodarski položaj z znižanjem inflacije, močno se je znižal proračunski primanjkljaj, kljub
zlomu trga dela, se je stopnja brezposelnosti ustalila in ni naraščala. Zmagovalka volitev
VMRO-DPMNE je kljub absolutni večini skupaj z Xhaferijevo stranko DPA formirala desno
usmerjeno vlado in tako dala albanskim nacionalistom možnost sooblikovanja državne
politike, vendar se je kmalu pokazalo, da so nacionalisti na obeh straneh omehčali le retoriko,
ne pa tudi svojih stališč (Perry, 2000).
Slika 10: Ljubčo Georgijevski, premier med leti 1998 in 2002

Vir: URL: http://arhiva.glas-javnosti.co.yu

5.1.3. VPLIV DOGAJANJA NA KOSOVU
Za Makedonijo in njen politični in gospodarski razvoj so (bile) razmere na sosednjem Kosovu
bistvenega pomena. Vse od druge polovice 60-ih let 20. stoletja, ko so kosovski Albanci prvič
javno začeli razglašati svoje zahteve, so bile politične in družbene razmere in dogajanje na
Kosovu nekakšna predhodnica političnega in družbenega dogajanja v Makedoniji. Eden od
dokazov za to je oborožen konflikt v Makedoniji leta 2001, ki je izšel kot posledica
predhodne vojne na Kosovu.
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Po sporazumu v Daytonu, ko je bilo že jasno, da je načrt »Velike Srbije« neizvedljiv, je
Milošević pozornost preusmeril na Kosovo. Zahodne sile je prepričal, da gre za notranji srbski
problem. Pokrajina je imela že nekaj desetletij najvišjo stopnjo rasti prebivalstva v Evropi. Po
srbskih ocenah iz leta 1991 je od okoli dveh milijonov prebivalcev pokrajine, bilo 1.700.000
prebivalcev albanskega porekla. Do leta 2001 naj bi se po srbskih projekcijah njihovo število
zvišalo na 2.600.000 prebivalcev. Zato je Milošević v pokrajino usmeril srbske begunce, ki so
se morali umakniti iz BiH in Hrvaške, kar je srbska vlada potrdila s posebnim ediktom o
naselitvi 100.000 Srbov v nemirno pokrajino. Namen ponovne srbizacije Kosova in vse hujša
represija nad albanskim prebivalstvom je ponovno privedla do napetosti (Pirjevec, 2003).
Eden redkih, ki je verjel v mirno rešitev krize na Kosovu je bil Ibrahim Rugova, ki je vodil
najmočnejšo stranko kosovskih Albancev LDK - Demokratično ligo Kosova (Lidhja
Demokratike e Kosovës ). Vodil je politiko t.i. »pasivnega odpora« in zaradi nje postal znan
kot »novi Ghandi«. Po zgledu razglasitve samostojnosti Slovenije in Hrvaške, so tudi Albanci
začeli graditi paralelne vladne strukture v pokrajini. Oktobra 1991 je na podlagi rezultatov
referenduma in t.i. kačaniške ustave, vodstvo Albancev razglasilo neodvisno in samostojno
Republiko Kosovo, ki je srbske oblasti seveda niso priznale. Država z lastno upravo in vlado,
ki so jo Albanci organizirali mimo Srbov, je relativno uspešno delovala na področju
izobraževanja in dviga gospodarstva, do katerega je prišlo po zaslugi finančne pomoči
albanskih emigrantov, vendar so se razlike med Srbi in Albanci v pokrajini poglabljale.
Srbska manjšina je živela v getoiziranih naseljih in po navodilih oblasti svojih nepremičnin
niso smeli prodajati Albancem. Na drugi strani so bili Albanci žrtve ostre policijske represije
(Pirjevec, 2003).
V skladu s slabšanjem družbenogospodarskih razmer in neuspehu politike Ibrahima Rugove,
da bi dosegla dogovor s Srbi, se je na prizorišču konec leta 1997 pojavila Osvobodilna vojska
Kosova - UÇK (Ushtria Çlirimtare es Kosovës), ki je zastopala radikalne zahteve po
neodvisnem in svobodnem Kosovu ter zahtevala združitev vseh Albancev v Veliko Albanijo.
Doktrino, da bo na nasilje odgovorila z nasiljem, je začela uresničevati z atentati in bombnimi
napadi na srbske pripadnike oblasti in miličnike. Vojna se je razplamtela v začetku leta 1998.
Mednarodna skupnost se je zbala, da bo novi konflikt na Balkanu ogrozil dosežke
daytonskega sporazuma, zato so zahodne sile zahtevale vzpostavitev dialoga med Srbi in
Albanci ter napotitev opazovalcev v pokrajino. Srbi so pobudo zavrnili, mednarodna skupnost
pa je proti Srbiji uvedla gospodarske sankcije ter zagrozila z zračnimi napadi, če Srbi ne bodo
ustavili ofenzive in umaknili iz Kosova. Sprti strani sta se na pobudo zahodnih sil februarja
1999 srečali v Rambouilletu blizu Pariza, kjer so zahodni posredniki predlagali ustanovitev
mednarodnega protektorata, kjer bi etnične skupine varoval NATO. Srbi so nastanitev tujih sil
v pokrajini zavrnili in do konca februarja zasedli celotno Kosovo. Konec marca so zračne sile
NATA začele z napadi na Zvezno republiko Jugoslavijo. Hkrati z napadi je prišlo do
masovnega eksodusa okoli 830.000 albanskih beguncev iz pokrajine, ki so se v največjem
številu umaknili v Albanijo in Makedonijo. Po hudih zračnih napadih, se je položaj v ZRJ
tako poslabšal, da je bil Milošević junija 1999 v Kumanovem prisiljen sprejeti mirovni načrt,
ki je predvideval popolni umik jugoslovanske vojske s Kosova, vrnitev beguncev, razorožitev
UÇK in prihod mednarodnih mirovnih sil ter začetek albansko-srbskih pogajanj o prihodnjem
statusu pokrajine. Kosovo je bilo razdeljeno v pet sektorjev, ki jih še danes upravljajo tuje
vojaške in civilne administracije (UNMIK in KFOR) (Klemenčič, Žagar, 2004).
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5.1.4. ESKALACIJA NAPETOSTI V OBOROŽEN KONFLIKT
Dogodki na Kosovu in val albanskih beguncev, ki so se začeli zatekati v Makedonijo že leta
1998, so predstavljali največjo grožnjo notranji stabilnosti makedonske države. S
poglabljanjem krize na Kosovu leta 1999 je v Makedonijo po nekaterih ocenah pribežalo od
130.000 do 250.000 Albancev, kar so močno povečalo že tako veliko albansko skupnost, ki je
leta 1994 po ocenah oblasti štela 479.000 pripadnikov. Philips meni, da je val beguncev iz
Kosova v Makedonijo najbolj koristil jugoslovanskemu predsedniku Miloševiću, ki je upal,
da bo tudi v Makedoniji izbruhnila državljanska vojna in bo tako skupaj z Makedonci lažje
opravil z Albanci. Vprašanje beguncev je zaostrilo tudi politične razmere v državi. V Albaniji,
kamor je pribežalo 350.000 beguncev iz Kosova, so bile razmere še bolj kaotične. Nestabilne
albanske oblaasti maščevanja željnih kosovskih Albancev niso zmogle nadzirati. Na njenem
ozemlju se je v skrivnih taboriščih urilo veliko pripadnikov UÇK, ki so čez albansko in
makedonsko ozemlje organizirali široko tihotapsko mrežo, preko katere je prehajalo veliko
orožja in drog (Philips, 2004).
Karta 8: Vojna na Kosovu leta 1999 in smeri begunskih tokov

Vir: Pirjevec, 2003.

Oborožen medetnični konflikt, ki je v Makedoniji izbruhnil v začetku leta 2001, je bil v bistvu
nadaljevanje oboroženega konflikta, do katerega je prišlo v Preševski dolini v južni Srbiji po
koncu vojne na Kosovu. Po podpisu premirja v Kumanovem 9. junija 1999 je Kosovo postalo
protektorat mednarodnih sil. Na vzhodni meji protektorata z južno Srbijo, na območju
Preševske doline, je bila v skladu z dogovorom iz Kumanovega, razglašena 10 km široka
demilitarizirana cona, ki bi naj preprečila trenja med Srbi in Albanci. Območje, ki je bilo
Srbiji priključeno po 2. svetovni vojn, zaradi zavarovanja pomembne cestne in železniške
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prometnice, ki povezuje Beograd in Skopje, je poseljeno pretežno z albanskim prebivalstvom.
Močno nacionalno zavedni Albanci, ki jih je na območju med 70.000 in 80.000, so hoteli
izkoristiti ugodne razmere in zmedo v Srbiji in se hoteli priključiti kosovskemu protektoratu.
Pod obtožbami kratenja državljanskih pravic s strani srbske policije, je militantno krilo, sicer
uradno razpuščene UÇK, januarja 2000 ustanovilo Osvobodilno vojsko za Preševo, Medvedjo
in Bujanovac - UÇPMB (Ushtria Clirimtare e Preshevas, Megjegjes dhe Bujanovcit ) in
začelo z vstajo. Zaradi pritiska Američanov, ki so upravljali vzhodni sektor Kosova, so morali
uporniki kmalu prekiniti svoje akcije. Zaradi močnega mednarodnega pritiska, so se uporniki
novembra leta 2000 umaknili deloma na Kosovo, deloma v Makedonijo, kjer so zanetili novo
vstajo (Pirjevec, 2003).
Do oboroženega obračuna med makedonsko policijo in albanskimi uporniki je prišlo konec
februarja 2001 v vasi Tanuševci na makedonsko-kosovski meji. Razlog za uporniško zasedbo,
je bila širša akcija makedonske policije, ki je hotela zaustaviti vse bolj razvito tihotapsko
mrežo, ki se je razbohotila na celotnem območju med vojno na Kosovu. Manjše praske na
meji so bile v tem času dokaj pogost pojav, vendar so v naslednjih dneh tihotapci/gverilci
zasedli še nekatere obmejne vasi. Napetost na obmejnem pasu je močno skrbela kroge okoli
NATA, saj bi medetnične težave v Makedoniji in s tem možnost razpada države lahko
sprožile plaz secesionističnih gibanj v BiH, Sandžaku in Vojvodini, še posebej nevarno pa bi
bila ponovna vstaja Albancev na Kosovu in začetek vstaje v Črni Gori, kar bi vpletlo
ameriške in evropske sile v širši balkanski konflikt (Pirjevec, 2003).
Slika 11: Albanski upornik v okolici Tetova

Vir: URL: http://news.bbc.co.uk

Makedonske oblasti so na oborožene spopade reagirale odločno in popolnoma zaprle in
izolirale mejo s Kosovim. V odgovor so Albanci, ki jih je izdatno finančno podpirala albanska
diaspora, z mejnih prehodov Kodra Pura in Malina izstrelili na makedonsko ozemlje nekaj
raket in se spopadli z makedonsko vojsko. Zaradi resnosti incidentov in zahtev makedonske
vlade je KFOR končno ukrepal in marca zasedel celotno občino Vitina, ki meji na
Makedonijo ter iz nje upornike pregnal. Hud udarec za upornike je bila obsodba njihovega
početja s strani albanskega premiera Ilira Mete in predsednika Kosova Ibrahima Rugove.
Konflikt se je po mirovnim demonstracijah v Tetovu, kjer je prišlo do streljanja, razširil na
širšo okolico Tetova in Šar Planine. Vlada je na območje poslala 2000 vojakov in policistov s
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tanki in topovi, vendar so gverilci posedovali enakovredno, če ne celo boljše orožje.
Makedonska vojska je bila neizkušena, neprimerno oborožena in ne povsem zanesljiva, saj je
bilo v njenih vrstah okoli 40% vojakov albanskega porekla. Po zavrnitvi ultimata, s katerim je
vlada pozvala gverilce, naj se umaknejo, in s podporo mednarodne skupnosti, je makedonska
vojska konec marca 2001 začela ofenzivo in jo v kratkem uspešno končala s pomočjo v
Ukrajini kupljenih helikopterjev. Kljub uspehom makedonske vojske v okolici Tetova so se
spopadi nadaljevali aprila in maja v okolici Debra in Kumanova. Do nevarnosti razširitve
konflikta na širše makedonske in albanske množice, je prišlo po pogrebu štirih makedonskih
policistov v Bitoli, kjer so Makedonci nato razdejali 40 albanskih trgovin in so oblasti v mestu
uvedle policijsko uro (Pirjevec, 2003).
Mednarodna skupnost je medtem zaradi vse resnejših groženj spremenila odnos do gverilcev,
ki jih je sprva imenovala »banditi in gangsterji«, in je albanske zahteve po zaščiti njihovih
etničnih pravic začela jemati bolj resno. Pod pritiskom Javierja Solane so na pogovorih v
Podgorici vpletene strani dosegle dogovor, da bosta v vlado vključeni največji opozicijski
stranki – socialdemokrati in albanska PDP. Tako razširjena vlada, imenovana »koalicija
narodne enotnosti« je prevzela oblast 14. maja 2001 pod vodstvom Georgijevskega. Kljub
temu, da so vodilni makedonski vladni politiki zgroženo zavračali pogajanja z gverilci in jim
po besedah zunanjega ministra Vlada Bučkovskega oblasti ne bi smele dovoliti, »da stopijo
skozi stranska vrata in postanejo politični dejavnik«, so se konec maja v Prizrenu sestali
predsednik DPA Xhaferi, predsednik PDP Imeri in vodja gverilcev Ahmeti ter se dogovorili
o sodelovanju: Xhaferi in Imeri sta obljubila, da se bosta zavzemala za ustavne spremembe,
Ahmeti pa se je zavezal, da bo ustavil oborožene akcije (Pirjevec, 2003).

5.1.5. OHRIDSKI SPORAZUM IN DANAŠNJE RAZMERE
Širjenje državljanske vojne so preprečili napori ZDA, EU, OVSE in NATA, ki so
makedonsko vlado pod pritiskom zamrznitve finančne pomoči popolnoma obubožani državi
prisilili v pogovore z albansko stranjo. Po dolgotrajnih pogajanjih so vpletene strani 13.
avgusta 2001 v Ohridu slovesno podpisale sporazum. Makedonski Albanci so potrdili
ozemeljsko celovitost Makedonije, v zameno pa jim je vlada morala priznati skoraj vse, kar so
zahtevali: ustavna jamstva za zaščito manjšine, dvojezičnost na območjih, kjer živi vsaj 20%
albanskega prebivalstva (to pomeni tretjino mest, vključno s Skopjem), pravico, da občinske
skupščine ustanovijo mešane policijske enote in okrepijo samoupravo. Iz ustave naj bi črtali
tudi člen, ki je zagotavljal pravoslavni cerkvi poseben status. V Tetovu naj bi z evropskim
denarjem ustanovili univerzo, kjer se bo predavalo v albanščini, v makedonščini in drugih
evropskih jezikih. Edina zahteva, kateri ni bilo ugodeno in je tudi niso podprli tuji
predstavniki, je bil konstitutivno enakovreden položaj Albancev v Makedoniji in ustanovitev
»doma narodnosti« v parlamentu ter imenovanje podpredsednika republike, ki bi naj izvolili
le albanski parlamentarci in bi imel pravico do veta. Ahmeti je, kot vodja upornikov moral
privoliti, da bodo uporniki vojakom NATA predali nekaj tisoč kosov orožja (Pirjevec, 2003).
Kmalu po podpisu ohridskega sporazuma je postalo jasno, da je nezaupanje med Makedonci,
Albanci in mednarodno skupnostjo še naprej ena glavnih značilnosti politične situacije v
Makedoniji, saj so določila sporazuma postala orodje političnega obračunavanja med
strankami. Do ratifikacije petnajstih ustavnih amandmajev, ki naj bi albanski manjšini
zagotovili njene pravice, je prišlo novembra 2001. Trenja glede zakona o vprašanju amnestije
za albanske upornike in zakona o lokalni samoupravi je vlada pod prisilo EU razrešila in
zakona sprejela v začetku leta 2002. Izvajanje določil sporazuma v praksi zaradi
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nasprotovanja dela političnih sil in njihovih zahtev po reviziji poteka zalo počasi, kljub temu,
da EU finančna posojila pogojuje z njihovim uresničevanjem. Velik del makedonske politične
elite in družbe moti, da so Albanci s sporazumom pridobili pravice, ki presegajo kulturno
avtonomijo in splošne pravice narodnostnih manjšin, ki veljajo v razvitem svetu. Dvojezičnost
velja v parlamentu in na sodiščih. Na območjih z več kot 20% albanskega prebivalstva so
zdravstvo, izobraževanje in finance v rokah albanskih uradnikov. Na teh območjih lahko
Albanci izobešajo tudi svoje nacionalne simbole. V makedonski vojski predstavljajo Albanci
četrtino vojaškega osebja. Policija in civilne javne službe so še vedno makedonska domena.
Kljub široki paleti pravic se je med Albanci pojavilo več skupin, ki zavračajo določila
sporazuma in pozivajo k ustanovitvi Velike Albanije. Po mnenju tujih političnih analitikov bi
albanski radikali z izkoriščanjem trenutnega položaja na Kosovu, ki se po zadnjih dogajanjih
nagiba k delni in celo popolni samostojnosti, radi makedonskim oblastem vsilili sprejem
federalne ureditve države, ki bi odprla pot do kasnejših zahtev po neodvisnosti.
Slika 12: Javier Solana na mirovnih pogajanjih na Ohridu

Vir: URL: http://www.setimes.com

Politika leve vladne koalicije, ki je oblast prevzela jeseni 2002, je temeljila na izvajanju
določil ohridskega sporazuma, reformiranju sodstva, boju proti korupciji in organiziranemu
kriminalu, ekonomskem sodelovanju z Mednarodnim monetarnim skladom (IMF), ki naj bi
stabiliziralo državo in pritegnilo tuje naložbe, realizaciji strateškega vključevanja v evropske
in svetovne integracije ter nadaljevanju otoplitve odnosov z Grčijo (URL:
http://www.europeanforum.net/country/macedonia). Do resne vladne krize je prišlo jeseni
2004, ko je odstopila celotna vladna garnitura. Glavni razlog za spore je bila decentralizacija,
ki je bila v ohridskem sporazumu zapisana kot eno izmed glavnih določil. Albanci so v okviru
pravice do enakopravnega položaja in mejnega 20 % deleža prebivalstva v občinah zahtevali
spreminjanje meja v skopskem, kičevskem in struškem okrožju. Makedonske občinske oblasti
so se tem predlogom upirale, saj bi novo oblikovanje meja okrožij določene enklave, ki jih
poseljuje večinoma makedonsko prebivalstvo, vključilo v okrožja z albansko večino, kar bi
lahko čez čas pripeljalo do razpada države. Po sprejemu zakona o lokalni razmejitvi avgusta
2004 se je število lokalnih skupnosti zmanjšalo iz 123 na 85. Najbolj problematične so ostale
razmejitve na območju Struge, Kičeva in Skopja, v katerih je prišlo do novih etničnih
razmerij, saj so bila mestom, kjer prevladuje makedonsko prebivalstvo, priključena pretežno
albanska zaledna ruralna območja. Skopje, kjer danes Albanci po uradnih podatkih
predstavljajo 27% prebivalstva, naj bi v bližnji prihodnosti postalo dvojezično mesto.
Opozicija, ki se ni strinjala z novim zakonom, je izsilila referendum, s katerim bi novi zakon
ovrgli ali potrdili. Albanske stranske so sklenile referendum, ki je bil napovedan za 7.
november bojkotirati, makedonska opozicija pa je Makedonce pozivala k čim bolj množični
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udeležbi. Zaostrovanje na političnem prizorišču je ponovno vzpodbudilo mednarodno
skupnost, ki je reagirala. Najpomembnejši korak so storile ZDA, ki so 4. novembra
Makedonijo priznale pod njenim ustavnim imenom, kar je povzročilo padec referenduma in
potrditev veljavnosti novega zakona. Vodstvo vlade je novembra 2004 prevzel sedanji
premier Vlado Bučkovski, ki je ohranil vladno koalicijo v isti sestavi (URL:
http://www.ifimes.org).
Slika 13: Boris Trajkovski, predsednik med leti 1999 in 2004

Vir: URL: http://news.bbc.co.uk

Slika 14: Branko Crvenkovski, sedanji predsednik in dolgoletni premier

Vir: URL: http://www.setimes.com

Makedonsko-albanski odnosi torej v zadnjih nekaj letih po oboroženem konfliktu leta 2001
doživljajo določen napredek na zakonskem in političnem nivoju, stagnirajo pa na družbenem
nivoju, ki je bistvenega pomena za stabilnost države in njen politično-gospodarski razvoj.
Karpat ugotavlja, da za razliko od srbsko-albanskih odnosov, ki temeljijo na političnih in
zgodovinskih sporih, konflikt med Makedonci in Albanci temelji na družbenih odnosih (URL:
http://www.axisglobe.com). Ena glavnih makedonskih oblasti je ohranitev ravnotežja med
etničnimi manjšinami, saj lahko priznavanje večjega obsega pravic albanski manjšini izzove
zahteve ostalih etničnih manjšin in s tem sproži vmešavanje sosednjih držav v
notranjepolitične razmere v državi. Med obema največjima etničnima skupinama skoraj ni
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medsebojnih odnosov. Življenje živita drug mimo drugega v prostovoljni segregaciji. Mešane
poroke so, razen med islamiziranimi manjšinami, redkost. Obe skupnosti ločujejo kulturne
razlike – npr. Albanci tradicionalno svojih hčera ne pošiljajo v šolo, bistvene so razlike v
mentaliteti in pomanjkanju izobrazbe o tradicijah in običajih svojih sodržavljanov. Velik
problem predstavlja vsakdanja diskriminacija na družbenem in gospodarskem področju.
Karpat in Kopušar vidita rešitev v dolgotrajnem procesu spremembe mentalitete preko
izobraževanja, za katerega ni zadolžena le makedonska država, ampak tudi vse etnične
manjšine (URL: http://www.ifimes.org).
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5.2. SOSEDSKA PROBLEMATIKA IN
ZUNANJEPOLITIČNI POLOŽAJ
5.2.1. MAKEDONSKO-GRŠKI ODNOSI
Največ težav je Makedoniji po osamosvojitvi leta 1991 povzročala njena južna soseda Grčija.
S svojo politično nepopustljivostjo in pritiski je uspela močno upočasniti politični in
gospodarski razvoj Makedonije in s tem posredno vplivala tudi na zaostrovanje razmer znotraj
države.
Odnosi med Makedonijo in Grčijo so v 90-ih letih 20. stoletja potekali v treh fazah. V prvi
fazi, takoj po razglasitvi makedonske samostojnosti, je Grčija nasprotovala poimenovanju
makedonske države in njenim državnim simbolom ter ovirala mednarodno priznanje države in
njeno vključitev v evropske in svetovne integracije. V drugi fazi, ki je bila najtežja, je Grčija
februarja 1994 proti Makedoniji razglasila popolni enostranski gospodarski embargo, ki ga je
sicer EU obsodila, vendar je vseeno katastrofalno vplival na makedonsko gospodarstvo. Tretja
faza, faza relativne normalizacije odnosov, pa se je začela po ukinitvi embarga septembra
1995 (Jakimovski, 1996).

5.2.1.1. POLITIČNI SPOR IN GOSPODARSKI INTERESI
Grška zunanja politika do Makedonije in sosednjih držav je bila v 90-ih letih 20. stoletja
pomembno orodje za krojenje političnih razmer in dogajanja na domačem političnem
prizorišču. S padcem komunizma, propadom Jugoslavije in krvavo vojno ter z gospodarskimi
sankcijami mednarodne skupnosti proti Srbiji, se je Grčija morala soočiti s problemi in
težavami, ki so bile najbolj izrazite na gospodarskem področju. Severne province, predvsem
Egejska Makedonija, so zaradi pretrgane povezave s preostalo Evropo, ki poteka preko
Makedonije in Srbije, začele močno gospodarsko zaostajati. Nove države, ki so nastale po
razpadu Jugoslavije, so bistveno spremenile politične razmere na Balkanu in ogrozile politični
primat Grčije, ki je pred tem, kot članica EU in NATA, igrala vodilno vlogo v regiji (Glenny,
1996).
Članstvo v Evropski Uniji, katere članica je postala leta 1981, in s tem pravica do veta, je
Grčiji omogočalo zavirati mednarodno priznanje Makedonije in s tem odločilno vplivati na
izredno počasen razvoj makedonsko-evropskih politično-gospodarskih odnosov. Glavni
razlogi za grško oviranje Makedonije so bila nekatera ustavna določila, državni simboli in ime
države. Največji kamen spotike je bilo v makedonski ustavi določeno poimenovanje države
Republika Makedonija in njeni državni simboli. Ime Makedonija Grkom predstavlja del
njihove zgodovinske dediščine, ki si je ne more prisvojiti »nobena umetnonastala država«.
Hkrati poimenovanje, po mnenju Grkov, kaže na iridentistične težnje bivše jugoslovanske
republike do ozemlja Egejske Makedonije in ogroža integriteto grške države. Problematična
je bila tudi makedonska zastava, ki je vsebovala t.i. zvezdo in Vergine, kraja v Egejski
Makedoniji v bližini Soluna, kjer je pokopan Filip II. Makedonski. Uradni razlog za
nasprotovanje, ki je sicer po mnenju tujih opazovalcev iracionalne narave, je identičnost
imena države in severne grške province. Po mnenju Philipsa v resnici glavno vlogo igrajo
politična vprašanja in grški gospodarski interesi, saj ozemeljsko zaprta Makedonija, ki nima
pravih zaveznikov, Grčiji, ki je članica pomembnih mednarodnih integracij ni niti malo
nevarna (Philips, 2004).
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Slika 15: Prvotna zastava Republike Makedonije, ki vsebuje t.i. zvezdo iz Vergine

Vir: URL: http://optlab.mcmaster.ca

Zaradi vzpona makedonskega nacionalizma, zahtev po priznanju makedonske manjšine v
Grčiji in zahtev po ozemlju Egejske Makedonije, so odnosi med državama, ki so bili že v
preteklosti problematični, po razglasitvi neodvisnosti Makedonije ostali na nizki ravni. Tudi
grško javno mnenje je bilo zaradi hujskaških medijev novi državi izrazito nenaklonjeno. V
Atenah je tako prišlo do dolgotrajnih masovnih demonstracij, grška vojska je celo začela
izvajati manevre na svoji severni meji. Makedonsko vprašanje je tudi v grški zunanji in
notranji politiki igralo eno izmed glavnih vlog. Po osamosvojitvi Makedonije so se Grki
povezali z Miloševićevim režimom in skupaj s Srbijo kovali tajne načrte kako destabilizirati
novo državo in si jo po razpadu ozemeljsko razdeliti. Pod premierom Mitsotakisem je Grčija
leta 1992 proti Makedoniji uvedla naprej naftni embargo, kasneje tega leta pa še
vseobsegajoče gospodarske sankcije, ki so se nadaljevale tudi pod vlado Papandreouja
(Philips, 2004).
Združeni narodi so aprila 1993 na pobudo skupine evropskih držav Makedonijo priznali pod
začasnim imenom Former Yugoslav Republic of Macedonia - FYROM. Januarja 1994, ko je
predsedstvo EU za pol leta prevzela Grčija, je državo pod istim imenom priznala večina držav
Evropske unije. Grčija je februarja istega leta uvedla popolni enostranski trgovinski embargo
in s tem Makedonijo odrezala od strateško pomembnega pristanišča v Solunu. Popolna grška
gospodarska blokada in mednarodne sankcije proti Srbiji so katastrofalno vplivale na
makedonsko gospodarstvo. Po dolgotrajnih pogajanjih in opozorilih EU, da je z enostransko
razglasitvijo gospodarske blokade kršila evropski pravni red, je 13. septembra 1995 Grčija
odpravila gospodarske sankcije do Makedonije. Skopje je v zameno s spremembo ustavnih
določil spremenilo državno zastavo in ostala sporna ustavna določila ter znova potrdilo
začasno poimenovanje (Poulton, 1995).
Odnosi med državama so se po letu 1995 izboljšali. Leta 1997 sta državi zaradi krepitve
anarhije v Albaniji in na Kosovu začeli sodelovati na gospodarskem in političnem področju.
Leta 1999 sta dosegli sporazum o graditvi naftovoda Solun - Skopje. Podpisali sta tudi vojaški
in varnostni sporazum. Kljub sodelovanju in grškim vlaganjem v makedonsko gospodarstvo,
pa je vprašanje poimenovanja države še vedno nerešeno. Že leta 1993 so Grki zavrnili predlog
ameriškega posrednika Cyrusa Vancea in Angleža sira Davida Owena, da bi se država
poimenovala »Nova Makedonija« ali »Zgornja Makedonija«. Grška stran bi lažje sprejela
naziv »Slavomakedonija«, čemur pa so odločno nasprotovali Albanci iz Makedonije in tudi
Albanije. Albanci v Makedoniji, ki se nikoli niso poglabljali v spor glede imena države, so se
zavzemali za vpeljavo naziva »Vardarska republika« ali pa »Centralnobalkanska republika«.
Kljub grškemu nasprotovanju je ime Makedonija zunaj Grčije že splošno sprejeto (Philips,
2004).
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Državljanski nemiri v Makedoniji leta 2001 so šokirali grško javnost in ponovno ohromili
pomembne gospodarske povezave s Srbijo in močno omejili dotok turistov. Po mnenju
Philipsa je očitno, da grška vlada, ki je grški javnosti zagotavljala, da bo ponovno vzpostavila
dobre odnose s tradicionalno zaveznico Srbijo in da bo sposobna zagotoviti stabilnost v regiji,
tega ni bila sposobna. Tudi pretekla grška politika gospodarskega embarga in osamitve
Makedonije je bila očitno kratkovidna, saj je posredno, preko vse hujše ekonomske krize v
Makedoniji, povzročila medetnične nemire. Grčija se je zaradi neuspehov svoje zunanje
politike na Balkanu skupaj z Veliko Britanijo močno vpletena tudi v padec Miloševića, saj je
velikodušno podpirala Koštunico, od katerega pričakuje, da se bosta državi ponovno zbližali
(Philips, 2004).
Od normalizacije odnosov med državama, ki se je začela sredi 90-ih let, so v ospredju
makedonski in predvsem grški gospodarski interesi. Grčija je od leta 1995 eden največjih
tujih investitorjev v Makedoniji, zagotovo pa vlaga največ od vseh makedonskih sosed. Po
podatkih Državnega statističnega urada Republike Makedonije je Grčija v letu 2004 v
makedonsko gospodarstvo vložila 12 milijonov ameriških dolarjev in je tako za Nizozemsko
in Švico na tretjem mestu po vrednosti vloženega kapitala v istem letu. Poleg Nemčije ter
Srbije in Črne gore so Grki tudi najpomembnejši makedonski trgovinski partnerji, saj je leta
2004 vrednost blagovne menjave med državama znašala več kot 500 milijonov dolarjev. Grki
imajo v lasti edino naftno rafinerijo blizu Skopja, pivovarno v Skopju, cementarne in verige
nakupovalnih centrov ter manjšo banko. Zaradi odvisnosti od dobave nafte preko solunskega
pristanišča Makedonija v zadnjem času dopušča grška vlaganja v prometno in komunikacijsko
infrastrukturo predvsem v za grške gospodarske interese strateško pomembnem Povardarju.
Leta 2002 so Grki predlagali gradnjo več termoelektrarn, ki bi kurile le grški lignit (Philips,
2004; URL: http://www.stat.gov.mk).

5.2.1.2. VPRAŠANJE MAKEDONSKE MANJŠINE V GRČIJI
Vprašanje o obstoju, številčnosti in pravicah makedonske manjšine v Grčiji predstavlja poleg
spora glede imena in državnih simbolov drugi pomemben kamen spotike v odnosih med
Grčijo in Makedonijo. Manjšina se je in se še vedno obojestransko zlorablja v politične
namene. Makedonska manjšina v grški provinci Egejska Makedonija je bila, podobno kot
makedonska manjšina v bolgarski Pirinski Makedoniji, žrtev nepriznavanja in represije. Od
bukareštanskega miru leta 1913 naprej, ko si je Grčija kot zmagovalka balkanskih vojn
priključila Egejsko Makedonijo, je v provinci potekala nasilna helenizacija in zatiranje
slovanske in drugih manjšin. Na drugi strani pomembno politično vlogo v Makedoniji igrajo
pregnani pripadniki manjšine, ki zahtevajo vsaj priznanje manjšine, če ne celo aneksije dela
Egejske Makedonije, kjer živijo pripadniki manjšine.
Nasilna helenizacija in zatiranje etnične pestrosti prebivalstva Egejske Makedonije sega torej
že v čas pred prvo svetovno vojno in po njej. Proces je zaostrilo dogajanje med drugo
svetovno vojno, ko je še pod nemško okupacijo v Grčiji izbruhnila državljanska vojna med
rojalisti in komunističnim gibanjem EAM/ELAS, na strani katerega se je vojskovalo veliko
Makedoncev slovanskega porekla v okviru posebnih brigad, ki so jih organizirali
jugoslovanski komunisti. Vzrok za množično pridružitev grškemu komunističnemu gibanju je
bil Kominternin načrt povojnega formiranja združene makedonske države v balkansko
federacijo, ki pa ga grški komunisti niso iskreno podpirali. Po zmagi rojalistov leta 1949 je
večina komunistov, med njimi je bilo veliko Makedoncev s slovanskimi koreninami,
pobegnila v sosednje države, predvsem v Jugoslavijo in Bolgarijo ter ostale komunistične
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države. Grške oblasti so premoženje prebežnikov zaplenile in jim odvzele državljanstvo, kar
so kasneje, v 80-ih, omilile z vračanjem lastnine tistim, ki so zatajili slovansko makedonsko
identiteto in sprejeli grško. Jugoslovanske oblasti so od leta 1955 skušale pregnance privabiti
k naselitvi v LR Makedonijo, v kateri se je medtem že izoblikovala nova makedonska
identiteta, ki so jo prišleki sprejeli za svojo (Mackridge, Yannakakis, 1997; Karakasidou,
2000).
Od konca državljanske vojne je grška država vztrajno zanikala obstoj posebne makedonske
manjšine, ne glede ali je državo vodila demokratična vlada ali vojaška diktatura. Zaradi
sodelovanja s bolgarskimi okupatorji in komunističnimi partizani, se je odnos do slovanskih
Makedoncev po državljanski vojni močno poslabšal. Kot nelojalni tujek na območju
občutljive jugoslovansko-grške meje, je makedonska manjšina doživljala hude represivne
ukrepe. Pomembno vlogo pri helenizaciji je igrala tudi grška pravoslavna cerkev
(Karakasidou, 2000).
Karta 9: Egejska Makedonija v Grčiji - z rožnato barvo sta označena okrožji, kjer še strnjeno
živi makedonska manjšina

Vir: URL: http:// www.touristorama.com/Macedonia_e.html

Makedonska manjšina je bila ob vstopu Grčije v Evropsko unijo leta 1981 zaradi dolgotrajne
helenizacije že močno asimilirana. Uspešnost asimilacije je temeljila na sistematičnem
oteževanju življenja: ovirala je zaposlovanje slovanskih Makedoncev egejski regiji,
vzpodbujala je mešane zakone, prepovedala uradno uporabo makedonščine, podpirala grške
kulturne institucije in organizacije v regiji, preprečevala stike z emigranti v Jugoslaviji in po
svetu, onemogočala kulturno delovanje makedonske manjšine, zaostrila je postopke za
pridobitev vstopnih vizumov, preprečevala je šolanje pripadnikov manjšine v LR Makedoniji
in s pomočjo hujskaških medijev zaostrovala družbene odnose. Na področju manjšinske
politike je Grčija sodelovala z Bolgarijo. Sodelovanje je potekalo v smeri obojestranskega
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zanikanja makedonske manjšine in posebnosti makedonskega naroda ter obojestranskega
delovanja proti turški manjšini v obeh državah (Poulton, 1995).
Kljub temu se je s poglabljanjem krize v Jugoslaviji in rastjo makedonskega nacionalizma
konec 80-ih in v 90-ih v regiji pojavilo nekaj gibanj, povezanih z makedonsko manjšino, ki so
se zavzemala za spoštovanje človekovih pravic, za konec zaposlitvene diskriminacije,
uporabo makedonščine v šolah, vrnitev političnih pregnancev in priznanje manjšine. Najbolj
znano je gibanje MA.KI.V.E.13, ki uživa znatno podporo med prebivalci v obmejnem pasu.
Sredi 90-ih so pripadniki manjšine ustanovili tudi svojo politično stranko Mavrica - Svobodno
evropsko zavezništvo. Grške oblasti in nacionalisti v egejski regiji člane stranke in gibanj
tretirajo kot skopske plačance in jih zatirajo (Karakasidou, 2000).
Makedonska manjšina v grški Egejski Makedoniji živi predvsem na obmejnem območju med
Grčijo, Makedonijo in Albanijo. Več pretežno slavo-makedonskih vasi se nahaja na širšem
območju v okolici mest Florina (Lerin) in Kastoria (Kostur). Po grškem popisu prebivalstva iz
leta 1953 naj bi v Egejski Makedoniji živelo le 47.000 Makedoncev s slovanskimi
koreninami, pri čemer pa najverjetneje gre za načrtno prikazovanje zmanjševanja njihovega
števila s strani države. Po drugi strani, je po koncu bolgarske okupacije in državljanske vojne
veliko slovanskih Makedoncev emigriralo, na njihovo mesto pa so grške oblasti naselile
zavedne grške koloniste. Veliko slovanskih prebivalcev se je v 60-ih 20. stoletja izselilo v
Kanado in Avstralijo ter razvite evropske države. Po ocenah jugoslovanskih oblasti iz leta
1988, ki so prav tako tendenciozne, naj bi v Egejski Makedoniji živelo okoli 350.000
Makedoncev s slovanskimi koreninami. Realna ocena števila se giblje med 150.000 in
200.000. Makedonska manjšina v Grčiji je zaradi vztrajne represije grških oblasti, nasilne
helenizacije in izseljevanja že močno asimilirana in manj narodnostno prebujena. Močna
nacionalna čustva in zahteve po priznanju manjšine pa so izrazita med emigranti iz grške
Makedonije, ki so se naselili v Makedoniji in izseljencih v Avstraliji in Kanadi (Poulton,
1995).
Grčija še vedno ne priznava slovanske makedonske manjšine v Egejski Makedoniji in zavrača
priznanje Makedonije pod njenim ustavnim imenom in je, kljub vse širšemu gospodarskemu
sodelovanju in investicijam v makedonsko gospodarstvo, glavna zunanja ovira hitrejšemu
politično gospodarskemu razvoju makedonske države. Kljub temu, da so Grki makedonski
vladi v času medetničnega konflikta dovolili uvoz orožja preko Soluna, je v makedonski
družbi še vedno prisotno protigrško razpoloženje. Kakšne bodo posledice priznanja
Makedonije pod njenim ustavnim imenom s strani ZDA novembra 2004 na dolgi rok, lahko
samo ugibamo. Makedonijo je pod ustavnim imenom priznalo že prek kot 100 članic
Združenih narodov, med njimi tudi Rusija in Kitajska, Grčija pa kljub temu da trenutno
podpira vstop Makedonije v EU in NATO, še vedno zavrača priznanje pod ustavnim imenom.

13

Makedhoniki Kinisi yia tin Valkanini Evimeria -Makedonsko gibanje za blagostanje Balkana.
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5.2.2. MAKEDONSKO – BOLGARSKI ODNOSI
Po splošnem bolgarskem mnenju Makedonija predstavlja zgolj geografski pojem, Makedonci
pa »izgubljene bolgarske brate«, ki so nesrečno izostali zunaj bolgarske države v seriji
»zgodovinskih nesreč«. Torej rdečo nit odnosov med Makedonijo in Bolgarijo, ki imata
dolgotrajno skupno in močno prepleteno, a ponekod nejasno zgodovino, so bolgarske težnje
po nepriznavanju posebnosti makedonskega naroda, jezika in kulture ter medsebojni spori
glede obstoja makedonske manjšine v Pirinski Makedoniji.

5.2.2.1. VPRAŠANJE PRIZNAVANJA MAKEDONSKEGA NARODA
Bolgarija je bila prva država, ki je priznala samostojno makedonsko državo že leta 1992, s
čimer si je pripravila dobro izhodišče, da poveča svoj vpliv v novonastali državi in postane
zaščitnica Makedoncev, ki jih je skozi vso zgodovino tretirala kot del bolgarskega naroda.
Ideja o tesni povezanosti Bolgarije in Makedonije ni nova, saj se v bolj ali manj podobni
različici vleče že od 19. stoletja dalje in je zadnjo realno oživitev doživela konec 40-ih let 20.
stoletja, ko se je pojavila Titova zamisel o skupni balkanski federaciji, v katero bi bili
vključeni tako Bolgarija kot Makedonija. Predlog je po Titovem sporu z Informbirojem leta
1948 zamrl.
Priznanje samostojnosti in neodvisnosti države, ne pa makedonskega naroda, kulture in
jezika, ne smemo razumeti kot politično kaprico močnejše sosede, ampak je v ozadju veliko
pomembnejše vprašanje trdnosti temeljev bolgarske zgodovine. V primeru priznanja
posebnega makedonskega naroda, bi se lahko pod vprašaj postavila obstoječa bolgarska
zgodovinska doktrina, po kateri so za uspešen boj proti Turkom in osvoboditvi Bolgarije
zaslužni le bolgarski narodni heroji. Tudi na drugi strani imajo Makedonci podobne probleme
pri interpretaciji zgodovine od 19. stoletja dalje. »Makedonsko vprašanje« in njegova
zgodovinska interpretacija igrata torej bistveno vlogo tako pri bolgarski, kot pri makedonski
narodni zavesti.
Bolgarsko prepričanje, da gre v primeru Makedonije za »zgodovinsko krajo« je leta 1945
utrdil Tito z ustanovitvijo LR Makedonije. Poleg nagrade za boj proti nacizmu in fašizmu je
formiranje nove jugoslovanske republike in naroda potrebno razumeti tudi kot oviro srbski
hegemoniji in ozemeljskim zahtevam sosednjih držav. Bolgari, ki so na ozemlje Makedonije
vedno gledale kot na Bulgara irridenta, so podobno kot Grki makedonsko narodno identiteto
zavračali kot »Titov konstrukt« (Philips, 2004).
Po volitvah 1998, ko so oblast v Makedoniji prevzele desne stranke s probolgarsko VMRODPMNE na čelu, so bolgarske in makedonske oblasti zakopale bojno sekiro. 22. februarja
1999 so s sporazumom Bolgari priznali obstoj posebnega makedonskega jezika, kulture in
naroda, ki je ločen od bolgarskega. V zameno so se makedonske oblasti odrekle zahtevam po
ozemlju Pirinske Makedonije, kjer se del prebivalstva izreka za Makedonce. Državi sta začeli
sodelovati na političnem, gospodarskem in vojaškem področju. Bolgarija je postala
pomembna dobaviteljica orožja makedonski vojski, s katero sta izvajali skupne manevre. Tudi
med medetničnim konfliktom spomladi 2001 so Bolgari, skupaj z Ukrajinci, makedonski
vladi zagotavljali orožje in obstajala je nevarnost, da bo Sofija vojaško intervenirala v primeru
razširitve spopadov. Med nekaterimi makedonskimi in bolgarskimi politiki je v primeru novih
medetničnih nemirov še danes aktualen načrt delitve Makedonije na albanski in slovanski del,
ki bi se povezal z Bolgarijo v smislu ohlapne federacije, kakor sta povezani Srbija in
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Republika srbska. Od leta 2001 na bolgarskem političnem prizorišču dominira bivši bolgarski
kralj Simeon II. Saxe Coburg Gotha, ki ni pristaš nacionalistične in šovinistične politike in
bolgarskih aspiracij do ozemlja Makedonije (Philips, 2004).
Bolgari v zadnjem času z Makedonijo dobro sodelujejo tudi na gospodarskem področju, saj so
po podatkih Državnega statističnega urada Republike Makedonije leta 2004 v makedonsko
gospodarstvo investirali več kot 7 milijonov ameriških dolarjev (URL:
http://www.stat.gov.mk). Makedonija predstavlja pomemben delež v izvozu vzhodne sosede.
Bolgarske in makedonske oblasti obojestransko modernizirajo cestne in železniške povezave
med Bolgarijo in Makedonijo: v izgradnji je prva direktna železniška povezava med
Kumanovim in Gjueševim na makedonsko-bolgarski meji. Za makedonski gospodarski razvoj
in meddržavno sodelovanje je pomembna tudi prometna (predvsem železniška) povezava z
bolgarskm pristaniščem Burgas, ki je kljub oddaljenosti konkurenčno solunskemu (Philips,
2004; URL: http://www.axisglobe.com).
Kljub temu, da so trenutno v Makedoniji na oblasti tradicionalno prosrbske leve stranke, so
odnosi med državama dobri. Pomembno vlogo v odnosih med državama igra tudi vstop
Bolgarije v Evropsko unijo, do katerega bi naj predvidoma prišlo januarja 2007 oz. 2008.
Bolgarska država v zadnjem času makedonskim državljanom množično podeljuje bolgarsko
državljanstvo. Od leta 2000 do leta 2005 naj bi za bolgarsko državljanstvo zaprosilo preko
15.000 Makedoncev. Kljub temu, da gre za s strani Bolgarov za očitno politično dejanje, saj je
za prejem državljanstva ni potreben noben dokaz o bolgarskih koreninah, pa med Makedonci
obstaja veliko zanimanje, saj jim državljanstvo članice Evropske unije omogoča iskanje dela
na širokem evropskem trgu. V zadnjem času se je močno povečalo tudi število makedonskih
študentov, ki študirajo v Bolgariji z denarno podporo bolgarskih državnih institucij. Zanimivo
je tudi dejstvo, da je Bolgarija edina slovanska država na Balkanu, ki vzdržuje dobre odnose z
albanskimi voditelji v Makedoniji in na Kosovu, ki ga oskrbuje s hrano in ostalimi dobrinami
(Jakimovski, 1996; URL: http://www.axisglobe.com).

5.2.2.2. MAKEDONSKA MANJŠINA V PIRINSKI MAKEDONIJI
Ugibanja o obstoju, številčnosti in resnični identiteti makedonske narodne manjšine v Pirinski
Makedoniji so še danes pomembna politična vprašanja v zunanji in notranji politiki Bolgarije
in Republike Makedonije. Ozemlje Pirinske Makedonije, kjer je leta 1989 prebivalo okoli
356.000 prebivalcev, administrativno pokriva okrožje s središčem v mestu Blagoevgrad. Po
padcu komunizma v začetku 90-ih je bila regija v slabem gospodarskem položaju z enim
najvišjih deležev brezposelnih v Bolgariji. V regiji je bilo brezposelnih okoli 10 % delovno
aktivnih (večinoma mlajša generacija in Romi), kar je sprožilo veliko protestov in različnih
oblik državljanske nepokoriščine. Danes je to gospodarsko razvijajoča se regija, kjer je v
primarnem sektorju pomembno gojenje tobaka in sadja (jabolka, breskve, grozdje), v
sekundarnem sektorju pa se zaradi precejšnih vlaganj posebej hitro razvija visokotehnološka
industrija (Stojanova-Boneva et al., 2000).
Najbolj aktualno vprašanje, ki se tiče makedonske narodne manjšine, je njena številčnost.
Okvirno število se od vira do vira močno razlikuje, pa naj gre za uradne, neuradne statistike
ali za zunanje ocene. Po navedbah jugoslovanskih oblasti iz leta 1946, je na ozemlju
Bolgarije, ki ni objavila rezultatov popisa iz leta 1946, po koncu vojne prebivalo okoli
253.000 Makedoncev. Po padcu komunizma je leta 1991 Bolgarija objavila rezultate popisa iz
leta 1946. Po teh naj bi v Pirinski Makedoniji takrat živelo okoli 170.000 Makedoncev, ki so
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predstavljali dve tretjini prebivalstva v okrožju Blagoevgrad. Na podlagi popisa iz leta 1965,
se je za Makedonce izreklo le okoli 9.000 prebivalcev, kar je po mnenju Poultona treba
najverjetneje pripisati represivni bolgarski manjšinski politiki (Poulton, 1995).
Po podatkih bolgarskega popisa prebivalstva iz leta 1992 je bila Pirinska Makedonija najbolj
nacionalno enotna regija v državi, saj se je v njej za Bolgare izreklo 96% prebivalcev.
Romsko prebivalstvo, ki je skoncentrirano okoli Kjustendila predstavlja 2,1% prebivalstva.
Turki so v regiji s 0,3% slabo zastopani, saj v nacionalnem merilu predstavljajo 9,7%
prebivalstva. Relativno visok je odstotek v kategoriji drugi, ki znaša v nacionalnem merilu
1,1%, v Pirinski Makedoniji pa 2,6% prebivalstva. V popisnih obrazcih popisov iz leta 1992
in zadnjega leta 2001 država ni vpeljala kategorije Makedonec, zato se ocenjuje, da se število
prebivalcev v regiji, ki se identificirajo kot Makedonci, skriva v kategoriji drugi. Bolgarske
oblasti ocenjujejo, da gre za med 6.000 do 8.000 ljudi. Po nebolgarskih ocenah, naj bi v
celotni Bolgariji prebivalo od 2,5 do 3,5% ljudi, ki se deklarirajo za Makedonce, po
raziskavah neke neodvisne organizacije naj bi Makedonci predstavljali 4,4% prebivalstva v
Pirinski Makedoniji. Gre torej za zelo različne ocene in statistike, ki so velikokrat orodje
aktualne politike (Stojanova-Boneva et al., 2000).
Karta 10: Pirinska Makedonija v JV Bolgariji, kjer živi makedonska manjšina

Vir: URL: http:// www.investbulgaria.com/regionsMap.gif

Bolgarija je po osvoboditvi in odpravi monarhije leta 1946 postala komunistična država pod
vodstvom Georgija Dimitrova, ki je bil že prej vidna osebnost mednarodnega komunizma.
Dobri povojni odnosi med Jugoslavijo in Bolgarijo, ki so bili posledica vpliva Kominterne na
Dimitrova in Stalinove podpore Titovi nacionalni in zunanji politiki, pa tudi dejstvo, da so
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Dimitrovi starši izvirali iz Makedonije, so vplivali na bolgarsko priznanje Makedoncev kot
posebnega naroda. V Pirinski Makedoniji, ki bi se naj po določilih Kominterne priključila
Jugoslaviji, je v času t.i. kulturne avtonomije potekalo intenzivno sodelovanje z LR
Makedonijo. Makedonska manjšina je bila priznana, makedonščina je bila uvedena v učni
proces, potekala je makedonizacija regije. Po prelomu s Stalinom leta 1948 in smrti Dimitrova
leta 1949, so se odnosi med Bolgarijo in Jugoslavijo poslabšali. Vezi med LR Makedonijo in
pirinsko regijo so bile pretrgane. Ko je leta 1956 oblast v Bolgariji prevzel diktator Todor
Živkov, pod katerim je Bolgarija postala najbolj proruska članica Varšavskega pakta, je
uradna Sofija zanikala obstoj posebnega makedonskega naroda (Poulton, 1995).
Represija bolgarskih oblasti nad makedonsko manjšino se je začela po prelomu leta 1948.
Politika, ki jo je izvajal Živkov, je temeljila na formiranju socialistične države z »enotnim
bolgarskim narodom« brez narodnih manjšin, razen dveh malih, politično-ideološko
pomembne judovske in armenske manjšine. Razmere in ukrepi so bili podobni kot v grški
Egejski Makedoniji. Manjšina s strani države sploh ni bila priznana, pogosti so bili politični
procesi zaradi makedonske orientacije in separatističnih nagibov nekaterih članov manjšine,
oblasti so v 60-ih in 70-ih pripadnike makedonske manjšine razseljevale v ostale predele
Bolgarije. Bolgarske oblasti so, da bi dvignile standard in predvsem s tem okrepile pripadnosti
Bolgariji, močno vlagale v gospodarske zmogljivosti Pirinske Makedonije (Poulton, 1995).
Po padcu Živkovega režima leta 1989 se je položaj narodnih manjšin nekoliko izboljšal.
Turki, ki so predstavljali največjo narodno manjšino v Bolgariji, so bili pod komunističnim
režimom tretirani kot poturčeni Bolgari in bili zato podvrženi nasilni bolgarizaciji. V tem
obdobju naj bi jih v Bolgariji živelo okoli 800.000, kar je predstavljalo okoli 9,7% celotnega
prebivalstva. Po padcu komunistov se jih je zaradi političnih pritiskov izselilo okoli 350.000.
Za makedonsko manjšino se razmere niso izboljšale, saj tudi po padcu komunističnega režima
ni bilo dovoljeno nobeno javno izražanje posebne makedonske narodne zavesti, ki ni temeljila
na širši, vsebolgarski zavesti. Bolgarija je bila prva država, ki je leta 1992, po razpadu SFRJ
in formiranju novih, samostojnih držav na ozemlju Jugoslavije, priznala samostojno in
neodvisno Republiko Makedonijo, ni pa priznala posebnega makedonskega naroda in
makedonskega jezika, ki sta zapisana v ustavi Republike Makedonije. Postkomunistične
oblasti in večina političnih strank so v strahu pred izgubo Pirinske Makedonije, ki je bila še
edini del izgubljene Makedonije pod bolgarsko oblastjo, s konsenzom zavrnile obstoj
»makedonskega vprašanja« in potrdile, da so Makedonci etnični Bolgari (Nikolov, 2000).
Postkomunistično obdobje in vzpostavitev demokracije je v pirinski regiji vzbudilo političnodružbeno vretje med makedonsko manjšino. Pojavilo se je več organizacij in združenj, ki so
zahtevale narodnostno in kulturno avtonomijo ter enotnost Makedonije. Najmočnejši vpliv
med makedonsko manjšino v Pirinski Makedoniji si je zagotovila UMO-Ilinden (Ujedinjena
makedonska organizacija - Ilinden), ki je imela somišljenike tudi v Sofiji in ostalih velikih
mestih. Bolgarske oblasti so si vlogo UMO razlagale kot jugoslovanskega trojanskega konja,
zato so oteževale delo in aktivnosti organizacije. S svojo ustanovitvijo leta 1990 je UMO
sprejela tudi svojo ustavo in politični program, ki vsebuje zahteve po kulturni združitvi vseh
bolgarskih Makedoncev, izpolnjevanju državljanskih in človekovih pravic in verski toleranci.
V ustavi UMO zagotavlja in podpira integriteto Bolgarije, zavrača nasilje in genocid,
šovinizem, nacionalizem, separatizem, asimilacijo ter podpira povezovanje z Makedonci
zunaj Bolgarije in družbeno-politični razvoj Makedonije kot celote. UMO Ilinden je v Pirinski
Makedoniji vplivna organizacija z relativno razširjeno politično mrežo. Po mnenju bolgarskih
komentatorjev prejema organizacija gmotno pomoč iz Republike Makedonije in makedonskih
emigrantov iz Kanade in Avstralije (Poulton, 1995).
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Na območju Pirinske Makedonije gre za pojav t.i. dvojne ali celo trojne lojalnosti. Fenomen
ni redek, saj je pogost v regijah, ki so skozi zgodovino pogosto menjavale gospodarje in s tem
tudi svojo identiteto. Pirinska Makedonija torej ni poseljena samo z Bolgari in tudi ne samo
»z zatirano« makedonsko manjšino (Stojanova-Boneva et al., 2000). V februarskem
sporazumu iz leta 1999, ki je razrešil spor glede priznavanja posebnega makedonskega
naroda, sta Bolgarija in Makedonija podpisali tudi določilo, po katerem bi naj se državljani
obeh držav v pirinski regiji identificirali kakor želijo. Kot posledica dogovora je izšlo tudi
priznanje uradne Sofije, da gre v primeru UMO-ILINDEN PIRIN za legalno politično stranko
in organizacijo, vendar pa je bila stranka kljub temu kmalu spet prepovedana zaradi
»separatizma«. Leta 2005 je ravnanje bolgarskih oblasti obsodilo Evropsko sodišče za
človekove pravice, ki zahteva tudi dogovor glede priznanja makedonske narodne manjšine v
Bolgariji.

5.2.3. MAKEDONSKO-ALBANSKI ODNOSI
Zanimivo dejstvo, da so meddržavni odnosi med Makedonijo in njeno zahodno sosedo po
osamosvojitvi makedonske države ostajali na relativno visokem nivoju, je presenetljivo le na
prvi pogled, saj so dobri odnosi med državama posledica širšega zunanjepolitičnega dogajanja
in razmer v širši regiji ter odraz notranjepolitičnega dogajanja v obeh državah. Dobri odnosi z
Albanijo za Makedonijo predstavljajo pomembno notranjepolitično vprašanje, saj je od ravni
odnosov odvisna makedonsko varnost in notranjo stabilnost. Pomembno vlogo v medsebojnih
odnosih igrata albanska manjšina v Makedoniji in makedonska v Albaniji. Ključnega pomena
pa je želja obeh držav, da se v bližnji prihodnosti vključita v EU, kar prinaša zahteve po
politični in gospodarski stabilnosti.

5.2.3.1. ALBANSKE PRETENZIJE
Za razliko od ostalih makedonskih sosed je Albanija razglasitev makedonske samostojnosti
pozdravila in z novo državo vzpostavila diplomatske stike na najvišjem nivoju. Po mnenju
Philipsa glavni razlog verjetno tiči v tem, da se je z nastankom Makedonije pretrgala direktna
povezava med dvema glavnima in tradicionalnima albanskima sovražnicama in lokalnima
vojaškima silama Srbijo in Grčijo. Tirana se v 90-ih tudi ni pretirano ukvarjala z albansko
manjšino v zahodni Makedoniji, saj je sama preživljala težko politično-gospodarsko
tranzicijsko obdobje, še posebej po padcu demokratskega predsednika Salija Berishe leta
1997. Nasledila ga je socialistična vlada Ilira Mete, ki je več pozornosti namenila dogajanju in
položaju Albancev na Kosovu. Albanija leta 1999 sprejela več kot 350.000 beguncev s
Kosova, ki so še poslabšali že tako katastrofalne gospodarske razmere v popolnoma
obubožani državi, kjer živi okoli 3,5 milijona prebivalcev, kar je nekako polovica vseh
Albancev – druga polovica jih živi zunaj meja matične države (Philips, 2004).
Albanija se je kljub brutalnosti in krutosti dolgoletnega Hoxhevega režima izoblikovala v
trdno državno entiteto z razvito narodno identiteto. Kljub temu, da Tirana aktivno ni in ne
sodeluje v prizadevanjih kosovskih in makedonskih Albancev po avtonomiji, je njen glavni
cilj združitev vseh Albancev znotraj in zunaj meja Albanije, do katere bi naj prišlo z
integracijo v EU ter odprtjem meja. Po mnenju Glennyja se tu pojavi vprašanje, kako narodi
na Balkanu sploh dojemajo skupne vrednote evropske integracije in v kolikšni meri je v
resnici živ albanski iridentizem. Nadalje vidi razlog za miroljubno tiransko politiko predvsem

75

Klemen Brvar

Političnogeografski razvoj Makedonije po razpadu…

omejen vojaški potencial Albanije, ki svojo ekspanzivno politiko gradi predvsem na visoki
rodnosti Albancev in politično-gospodarskih povezavah z razvitimi državami (Glenny, 1996).
Karta 11: Območja na Balkanu, kjer prevladuje albansko prebivalstvo

Vir: URL: www.oprev.org/intel/albanians.jpg

Odsotnost poseganja albanske države v krizo na Kosovu leta 1999 in medetnični konflikt v
Makedoniji v prvi polovici leta 2001, je v Albaniji sprožila nezadovoljstvo in okrepila položaj
desnih strank. Kljub notranjepolitičnim pritiskom albanske oblasti niso posegle v konflikt v
Makedoniji, saj so menile, da je makedonsko-albanski konflikt potencialno bolj nevaren za
stabilnost v regiji kot razmere na Kosovu. Razlog za nevmešavanje v konflikt je tudi
sprememba albanske politike glede lastne manjšine v Makedoniji, saj je sicer pasivne zahteve
po stalnem izboljšanju položaja albanske manjšine zamenjala skrb za manjšino v okviru
evropskih standardov. Po mnenju tujih analitikov bi se lahko Albanija vojaško vmešala v
primeru popolnega kaosa v regiji. V tem primeru bi se najverjetneje oprla na tradicionalno
zaveznico Turčijo, s katero je leta 1993 sklenila obrambni sporazum, ki v primeru vojne na
Kosovu predvideva turško vojaško in logistično pomoč. Trenutno je na oblasti ponovno
Berisha, ki nadaljuje politiko reform in približevanja EU in NATU (URL:
http://www.europeanforum.net/country/macedonia; URL: http://www.axisglobe.com).
Gospodarsko sodelovanje med državama je kljub ugodnim možnostim še vedno na relativno
nizki ravni. V prvi polovici 90-ih so med državama odprli več mejnih prehodov, ki so
omogočili boljši pretok ljudi in blaga. Državi bi lahko v prihodnosti združili moči pri razvoju
različnih vrst turizma. V načrtu je izgradnja prometnega koridorja Drač-Istanbul, ki bo
potekal prek ozemlja obeh držav. Hkrati z gradnjo cestnih povezav je v načrtu tudi izgradnja
železniške povezave z Albanijo, ki bo potekala od Kičeva do albanskega mesteca Kafasan.
Med srednjeročne načrte spada tudi vzpostavitev rednih letalskih linij in telekomunikacijska
povezava obeh držav (Jakimovski, 1996).
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6.2.3.2. MAKEDONSKA MANJŠINA V ALBANIJI
Kolikšna je velikost makedonske manjšine v Albaniji se ne ve natančno. Po uradnih albanskih
statistikah med leti 1960 in 1989 naj bi šlo za okoli 4.000 do 4.700 Makedoncev, ki živijo v
vaseh v okolici Male Prespe in Golega Brda, vendar gre v tem primeru verjetno za
podcenjevanje števila s strani države. Po mnenju Poultona se je na zadnjih popisih verjetno
znatno število Makedoncev identificiralo kot Albanci, da so se izognili političnim in
družbenim pritiskom večine. Na drugi, makedonski in pred tem na jugoslovanski strani pa gre
za pretiravanje, saj naj bi šlo po ocenah iz leta 1991 za številko od 100.000 do 160.000 in celo
do 350.000. Po ocenah zunanjih opazovalcev in poznavalcev, naj bi bila velikost makedonske
manjšine okoli 10.000 do 30.000 pripadnikov (Poulton, 1995).
Po zmagi v vojni in osvoboditvi albanskega ozemlja novembra 1944 so na oblast v Albaniji
prišli komunisti pod vodstvom Enverja Hoxhe, ki je v tistem času sodeloval s Titom in
podpiral njegove načrte o balkanski federaciji. V skladu s Titovim priznavanjem Makedoncev
kot posebnega naroda, so bili tudi Makedonci, živeči v Albaniji, priznani kot manjšina. Po
koncu vojne je bilo v pretežno makedonskih vaseh v Albaniji ustanovljenih nekaj šol, v
katerih so pouk izvajali makedonski učitelji v makedonščini. Po sporu s Stalinom leta 1948 so
se odnosi med državama ohladili in albanske oblasti so šole ukinile, pouk pa je potekal samo
v albanščini. Pod Hoxho je Albanija prekinila vse stike z Jugoslavijo in Grčijo ter se
popolnoma samoizolirala. Kot posledica skrajne stalinistične politike je Albanija leta 1967
postala prva ateistična država na svetu. Odprava organizirane religije in njenih ustanov je
močno vplivala na celotno prebivalstvo ne glede na etnično poreklo. Največji vpliv je imela
na pravoslavno prebivalstvo, katerega identiteta in jezik je bila tradicionalno močno navezana
na cerkev. Nealbanske manjšine so leta 1975 prizadele zahteve oblasti po spremembi imen, ki
niso bila politično, ideološko in moralno ustrezna. Poskusi albanizacije etničnih manjšin sicer
niso nikoli dosegli razsežnosti poskusov Bolgarov in Grkov, ki so bili do makedonske
manjšine veliko bolj ostri (Poulton, 1995).
Po propadu komunizma leta 1991 so albanske oblasti, za razliko od bolgarskih in grših,
makedonsko manjšino priznale. Državna meja se je odprla in nekaj Makedoncev iz okolice
Male Prespe se je preselilo v Makedonijo. Po normalizaciji razmer se je pojavilo več
makedonskih manjšinskih organizacij (Mir, Bratstvo, Prespa), katerih cilj je izboljšanje
političnih, jezikovnih in izobraževalnih pravic makedonske manjšine. Junija 2005 so
pripadniki manjšine ustanovili celo svojo politično stranko. Makedonska manjšina se je v
zadnjih letih politično, družbeno in kulturno uspešno organizirala. Podobno so se začeli
povezovati tudi Albanci z obeh strani meje (URL: http://www.axisglobe.com).

5.2.4. MAKEDONSKO-SRBSKI ODNOSI
Makedonijo in Srbijo še iz časov balkanskih vojn in Kraljevine Jugoslavije vežejo
tradicionalno močne politične in gospodarske vezi, saj je bila takrat Srbiji pripojena
Vardarska Makedonija, ki so jo beograjske oblasti poimenovale Južna Srbija. Opravičilo za
srbske ozemeljske apetite je bila dediščina ozemeljsko široke srbske srednjeveške države iz
14. stoletja, ki je pod kraljem Štefanom Dušanom obsegala tudi ozemlje širše Makedonije.
Zaradi pretežno agrarnega značaja in posledično gospodarske zaostalosti se je Makedonija že
v jugoslovanski Kraljevini gospodarsko močno navezala na Srbijo. Kljub formiranju lastne
države v okviru socialistične Jugoslavije po 2. svetovni vojni in povojni industrializaciji pa se
je močna gospodarska in posledično tudi politična navezanost na Srbijo in ostale
jugoslovanske republike še okrepila.
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5.2.4.1. POLITIČNI IN GOSPODARSKI ODNOSI
Konflikti med Beogradom in Skopjem segajo že v 80-ta leta 20. stoletja, ko so nacionalistično
usmerjeni makedonski komunisti nasprotovali skupnemu jugoslovanskemu praznovanju
zmage nad Turki v balkanskih vojnah, saj je po njihovem mnenju takrat turško nadoblast
nasledila srbska. Odnosi so se dodatno zaostrili s propadom skupne države in razglasitvi
neodvisne in samostojne Makedonije leta 1991. Makedonske oblasti, ki so imele s svojo
severno sosedo nekaj nerazrešenih vprašanj, niso bile prepričane, da lahko makedonsko
gospodarstvo preživi brez navezave na srbske in ostale republiške trge. Dodatno težavo je
pomenilo dejstvo, da so vse pomembne prometne in komunikacijske povezave z Evropo
potekale prek ozemlja Srbije. Pomembno vlogo so igrali tudi meddržavni politični odnosi, saj
so Makedonci do določene mere podprli Miloševićev pohod na oblast. Menili so, da bodo
zaradi skupnega sovraštva in netolerance do albanske manjšine, razmere skupaj s Srbi lažje
obrnili v svojo korist. Vojna na Hrvaškem in v BiH ter nasilno pošiljanje makedonskih
vojakov na fronto je odnose med državama spremenila. Gospodarsko-politična tranzicija je v
Makedoniji potekala večinoma po mirni poti, kar je treba pripisati gospodarski zaostalosti
republike, ki je pred razpadom SFRJ predstavljala le 5-7% jugoslovanskega BDP-ja. Eden
glavnih razlogov, da so makedonski vladni ekonomisti uvedli lastno valuto denar, so bili
srbski vojni napori, ki so izkoriščali že tako šibko makedonsko gospodarstvo, in hiperinflacija
dinarja. Načete makedonsko-srbske odnose je še poslabšalo Miloševićevo povezovanje s staro
zaveznico Grčijo, s katero so kovali tajne načrte kako destabilizirati novonastalo državo in si
jo ozemeljsko razdeliti. Med sankcijami, ki so jih proti Zvezni republiki Jugoslaviji uvedli
Združeni narodi, je močno trpelo makedonsko gospodarstvo. Med državama se je razvila
široka tihotapska mreža (Philips, 2004; Poulton, 1995).
Po umiku sankcij Združenih narodov proti Zvezni republiki Jugoslaviji novembra in podpisu
daytonskega sporazuma decembra 1995, so se odnosi med Srbijo in Makedonijo normalizirali.
Na pritisk Evropske unije je ZRJ aprila 1996 priznala Republiko Makedonijo. Kljub določeni
podpori Miloševićevemu režimu, ki je konec 90-ih let skušal dokončno urediti razmere na
Kosovu, sta državi začeli izdatneje sodelovati šele po njegovem padcu oktobra leta 2000.
Nove demokratične srbske oblasti so podprle prizadevanja Makedonije, da ohrani suverenost,
kljub agresivnim albanskim zahtevam po priključitvi zahodne Makedonije Kosovu in Veliki
Albaniji. Na drugi strani so makedonske oblasti Srbiji priznale suverenost nad Kosovim, ki jo
je potrdila tudi resolucija ZN junija 1999. Med državljansko vojno v Makedoniji je obstajala
nevarnost skupnega delovanja makedonske in jugoslovanske vojske na mejnem območju.
Državi sta si medsebojno izmenjevali podatke o delovanju albanskih upornikov, Srbija pa je
makedonski vojski pošiljala orožje in urila njene elitne sile. Namera novih srbskih oblasti pod
vodstvom premiera Djindjića in predsednika Koštunice, ki sta bila v dobrih odnosih s
predsednikom Trajkovskim, je bila ponovna vzpostavitev srbskega vpliva na Balkanu in
povezava z Grčijo preko Makedonije. Srbija je svoj vpliv v Makedoniji skušala povečati,
vendar ga zaradi gospodarske in politične krize doma (umor Djindjića marca 2003 in
parlamentarne volitve decembra 2003) ni uspela. Z zmago tradicionalno prosrbske SDSM na
volitvah v Makedoniji leta 2002, se je vpliv prosrbskih krogov v makedonski vladi in
predvsem na tradicionalno probolgarskem obrambnem in notranjem ministrstvu povečal. Tudi
gospodarski stiki in sodelovanje med državama se od padca Miloševića hitro razvijajo
(Philips, 2004; URL: http://www.europeanforum.net/country/macedonia).
Do leta 2004 je Makedonija do kosovskih oblasti vodila na videz nevtralno politiko, v resnici
pa je zagovarjala položaj Kosova kot integralnega del Srbije. Po očitni podpori mednarodne
skupnosti pogojni ali popolni neodvisnosti Kosova, so tudi Makedonci podprli čim hitrejšo
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razrešitev kosovskega problema, ki ogroža njihovo varnost in zavira politično-gospodarski
razvoj ter je bistvenega pomena za stabilnost v širši regiji, v kateri si vse države prizadevajo
za članstvo v EU in NATU (URL: http://www.axisglobe.com).

5.2.4.2. ODPRTA VPRAŠANJA MED DRŽAVAMA
Pomembno odprto vprašanje v 90-ih letih 20. stoletja je bil položaj srbske manjšine v
Makedoniji. Na severu države, predvsem na širšem območju Kumanova, je po podatkih iz
popisa iz leta 1991 prebivalo okoli 43.000 Srbov (po srbskih, najverjetneje pretiranih
navedbah okoli 300.000). Vprašanje položaja Srbov v Makedoniji, ki so imeli za časa
Jugoslavije velik vpliv v makedonskih državnih in partijskih krogih, je načel Miloševićev
režim, ki je februarja 1992 v Kumanovu podprl maloštevilne radikalne pripadnike srbske
manjšine, ki so demonstrirali zaradi slabega položaja manjšine. Radikali so ustanovili
posebno stranko, ki se je zavzemala za formiranje posebne in od makedonske države ločene
»Republike Karadag«. Republika naj bi nastala na območju Skopske Crne Gore in
Kumanovske doline, živi večina Srbov v Makedoniji. Zahtevali so tudi možnost izobraževanja
v srbskem jeziku ter svoj radijski in televizijski program. Zaradi majhnosti manjšine in vojne
na Kosovu jih režim v Beogradu ni pretirano podpiral. Izjemo je predstavljal ultradesničarski
parlamentarec Vojislav Šešelj, sedanji zapornik v Haagu, ki je neodvisnosti Makedonije
nasprotoval in opravičeval srbske zgodovinske pravice do ozemlja Makedonije. Predlagal je
tudi delitev Makedonije med Srbijo, Bolgarijo in deloma Albanijo ali pa ustanovitev
avtonomne srbske regije na območju Kumanovega in Skopske Crne Gore. Po padcu
Miloševića in normalizaciji odnosov med državama se je veliko pripadnikov manjšine izselilo
v Srbijo, na njihovo mesto pa so se množično naselili Albanci. Po podatkih popisa iz leta
2002 živi v Makedoniji le še okoli 36.000 Srbov (Philips, 2004).
Makedonska pravoslavna cerkev tradicionalno predstavlja enega močnih temeljev
makedonskega naroda in narodne zavesti. Kljub ideološkim nasprotjem, so bivši komunisti, ki
so bili na oblasti, z Makedonsko pravoslavno cerkvijo ohranjali dobre odnose. Leta 1992 je
tako večina sakralnih objektov ponovno prešla pod cerkveno oblast. Glavna težava v položaju
makedonske pravoslavne cerkve pa je njena avtokefalnost, ki ni priznana s strani srbske
pravoslavne cerkve. Srbska cerkev je zato zahtevala vrnitev vseh sakralnih objektov, ki so bili
zgrajenih pred letom 1967, ko je makedonska cerkev enostransko razglasila svojo
avtokefalnost. Kljub obojestranskim pogovorom se zaplet do danes še ni razpletel. Srbi so
leta 1992 v Nišu razglasili kvazi-patriarhat, ki bi naj do vzpostavitve nove srbske metropolije
v Skopju, bil sedež vseh »bivših srbskih diocez«, kar so makedonske oblasti razglasile za
odkrito provokacijo (Poulton, 1995).
Vprašanje, ki še danes ni povsem razrešeno, je definiranje razmejitve med državama. Sporna
so bila predvsem nekatera območja v okolici Šar Planine, Đeneral Jankovića, Kumanovega in
Krive Palanke, glavno jabolko spora pa je bil samostan Sv.Prohorja Pćinskega, ki je za
Makedonce velik simbol njihove državnosti. Že leta 1992 je na makedonsko-srbsko in deloma
na albansko-makedonsko mejo na prošnjo makedonske vlade, ki se je bala širjenja vojne iz
BiH na ozemlje Makedonije, prišlo 1.000 vojakov Združenih narodov z nalogo varovanja
miru (UNPREDEF – United Nations Preventive Deployment Force). Milošević je nastanitvi
tujih vojakov nasprotoval, vendar je ni mogel preprečiti, saj so se ZDA in EU zavedale
pomena miru v Makedoniji in si niso mogle privoščiti novega konflikta v regiji, ki bi lahko
sprožil širšo krizo in v konflikt pritegnil Srbijo, Albanijo, Bolgarijo ter Grčijo in Turčijo, ki
sta obe članici pakta NATO. Vprašanje meje se je pričelo razpletati po Miloševićevem padcu,
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ko je skupna diplomatska komisija izvedencev oblikovala osnutek sporazuma, po katerem je
samostan ostal v Srbiji, vendar bi naj imeli Makedonci do njega prost dostop. Državi sta 23.
februarja 2001 s podpisom sporazuma dokončno razrešili vprašanje meje (Pirjevec, 2003).
V zadnjem času se s strani kosovskih Albancev pojavljajo zahteve po reviziji sporazuma o
razmejitvi. Zahteve so povezane z dokončno razrešitvijo glede prihodnjega statusa Kosova, ki
ga bo Srbija najbrž izgubila. Po določilih sporazuma iz leta 2001 je Makedonija dobila okoli
2500 ha ozemlja na območju vasi Debelde, ki leži na Kosovu. Kljub temu, da je makedonskosrbski sporazum popolnoma legalen in ga podpira mednarodna skupnost, Albanci zahtevajo
popravek meje in nov makedonsko-kosovski sporazum (URL: http://www.axisglobe.com).

5.3. GOSPODARSKA ZAOSTALOST IN
NEENAKOMEREN REGIONALNI RAZVOJ
Gospodarska nerazvitost je bila ena izmed glavnih notranjih značilnosti makedonske države in
je posledica več različnih dejavnikov. Zaradi svoje lege v notranjosti Balkanskega polotoka
brez lastnega izhoda na morje, slabe prehodnosti ozemlja, specifičnega zgodovinskega
razvoja, lege na obrobju in izven glavnih politično-gospodarskih razvojnih osi,
zunanjepolitičnih medsosedskih napetosti in notranjepolitičnih medetničnih konfliktov,
predstavlja gospodarska zaostalost stalnico v razvoju makedonske države tudi po razglasitvi
samostojnosti leta 1991.

5.3.1. GOSPODARSKI RAZVOJ OD LETA 1991
V okviru socialistične Jugoslavije je Makedonija predstavljala obrobni, pretežno agrarni in
najbolj zaostali sestavni del nove države. Skrajni južni položaj in s tem velika oddaljenost od
razvitih delov Jugoslavije ter problematični odnosi s sosedami so bile glavne značilnosti
položaja nove jugoslovanske republike. Popolna samoizolacija Albanije in bolgarska
enosmerna ideološka in gospodarska navezanost na Sovjetsko zvezo je Makedoniji
omogočala povezave z ostalim svetom le preko Srbije in deloma preko Grčije. Ob
vzpostavitvi republike leta 1944 je bila ta skoraj povsem brez lastne industrije. Stanje se je
začelo izboljševati s strani jugoslovanskih oblasti pospešeno industrializacijo v 60-ih letih 20.
stoletja. Do leta 1987 se je industrijska proizvodnja, ki sta jo sestavljala težka in predelovalna
industrija, ki je temeljila na domačih kmetijskih pridelkih in rudnih zalogah, povečala za
trikrat. Do razmaha industrije je prišlo predvsem na račun nazadovanja primarnega sektorja.
Kljub temu je Makedonija ostala najmanj razvita jugoslovanska republika, saj je v skupnem
jugoslovanskem DBP predstavljala le delež med 5-7% (The republic of Macedonia, 1996).
Po razpadu skupne države in osamosvojitvi leta 1991 je Makedonija zašla v resno
gospodarsko kriz. Že pred razglasitvijo neodvisnosti so se med makedonsko politično elito
pojavljala vprašanja o sposobnosti samostojnega preživetja slabo razvitega makedonskega
gospodarstva, ki je bilo močno navezano na ostale republiške in predvsem na srbsko
gospodarstvo, pa tudi vse pomembnejše tranzitne in telekomunikacijske poti so potekale prek
ozemlja Srbije. Vojna, ki je izbruhnila na Hrvaškem leta 1991 in leto kasneje v BiH, je
povzročila izgubo trgov za večino makedonskih podjetij. Kar dve tretjini makedonske
blagovne menjave je potekalo z ostalimi jugoslovanskimi republikami (še posebej s Srbijo,
Hrvaško in Slovenijo). Krizo je povečala tudi naravnanost industrije in rudarstva v
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proizvodnjo surovin in polizdelkov, ki so jih dokončali v drugih delih Jugoslavije.
Gospodarske sankcije, ki jo jih zaradi vojne proti ZRJ uvedli Združeni narodi, so
katastrofalno vplivale na makedonsko gospodarstvo in so po podatkih poročila ZN do
novembra leta 1993 povzročile dve milijardi dolarjev škode, do leta 1995 pa še nadaljni dve
(Philips, 2004). Tudi grška popolna gospodarska blokada, do katere je prišlo februarja 1994
zaradi meddržavnega spora glede državnih simbolov, imena države in mednarodnega
priznanja, je povzročila veliko škodo že tako ogroženemu makedonskem gospodarstvu.
Blokada je onemogočila dobavo naftnih derivatov preko železniške povezave iz solunskega
pristanišča, tako da so morale makedonske oblasti gorivo uvažati preko Bolgarije in Albanije,
kar je bilo nekajkrat dražje. Po izračunih makedonskih oblasti je država zaradi blokade
gospodarsko in prometno najpomembnejše arterije Niš-Skopje-Solun, ki poteka prek ozemlja
Makedonije v smeri S-J in povezuje državo s preostalo Evropo ter Mediteranom, vsak mesec
izgubila 53 milijonov dolarjev (Glenny, 1996).
Na gospodarsko krizo je odločilno vplival tudi proces tranzicije, saj so oblasti v skladu s
svetovnimi političnimi spremembami socialistični gospodarski sistem zamenjale s
kapitalističnim tržnim gospodarstvom, kar je privedlo do nujnih in bolečih gospodarskih in
družbenih reform. Kljub temu, da so makedonske oblasti aprila 1992 uvedle novo denarno
enoto denar in s tem odpravile hiperinflacijo, ki je zajela dinar, ter odpravile makedonsko
gospodarsko podporo vojni, so se problemi povezani z inflacijo nadaljevali. Leta 1993 je ta
znašala še vedno ogromnih 335% (Poulton, 1995).
Izvedena je bila temeljita privatizacija, ki je podjetja, ki so bila prej pretežno v državni lastni,
razdelila med privatni sektor, ki se je razvijal predvsem v obliki manjših podjetij, katerih
lastniki so se, po klasični balkanski maniri, izogibali plačevanju davkov in hitro obogateli na
račun hitre in marsikje netransparentne privatizacije. Privatizacija srednje velikih in velikih
podjetij je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev potekala počasneje. Velika industrijska
podjetja, ki so se zaradi izgube trgov in nekonkurenčnosti soočala z ogromnimi izgubami, so
bila podvržena prestrukturiranju, ki je zaradi pomanjkanja finančnih investicij potekalo zelo
počasi. Največje izgube je doživela težka metalurška, kemična in tekstilna industrija ter
primarni gospodarski sektor. Posledica reformiranja gospodarstva, v katerem je bilo leta 1991
40 % delovne sile zaposlene v sekundarnem sektorju, je bil tudi visok odstotek
nezaposlenosti, ki je začela naraščati s propadanjem gigantskih podjetij, in je kmalu po
osamosvojitvi dosegel skoraj 30% delež (Poulton, 1995).
Korenine procesa najdemo na začetku 20. stoletja, ko se je veliko prebivalcev iz podeželja
začelo seliti v mesta, ki so hitro postala prenaseljena. Praznjenje podeželja in hitra
urbanizacija - v mestih naj bi po podatkih popisa iz leta 1994 živelo 58,7% prebivalstva
(URL: http://www.world66.com/europe/macedonia), je povzročila rast brezposelnosti in
izseljevanje v tujino. Povojne jugoslovanske oblasti so z gospodarskimi in družbenimi
reformami nezaposlene zaposlovale v novoustanovljeni industriji. Do leta 1991 je delež
brezposelnih znašal 10%, drastično pa se je povečal po osamosvojitvi države. Danes znaša še
vedno nad 30%, po neuradnih ocenah pa celo 60%. Oblasti so se z brezposelnostjo, ki je še
vedno eden glavnih gospodarskih in družbenih problemov, spopadale s predčasnim
upokojevanjem in večletnimi odpravninami za odpuščene delavce, ki naj bi z dobljenimi
finančnimi sredstvi odpirali privatna podjetja, vendar ukrepi, po mnenju Poultona, niso bili
uspešni tudi zaradi težke zunanjepolitične situacije na Balkanu. Tranzicijske reforme so
povzročile močan padec DBP, upad industrijske proizvodnje in pomanjkanje sredstev za
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gospodarske investicije14. Velik problem, s katerim so se soočale oblasti, je bil tudi beg
možganov. Makedonske oblasti, so kljub dejstvu, da mednarodna skupnost Makedoniji ni
pomagala s finančnimi sredstvi, dokler ta ni bila mednarodno priznana, uspele obdržati
trdnost valute in uveljaviti strogo proračunsko politiko, tudi na račun počasnega
prestrukturiranja, predvsem v bančnem, družbenem in kmetijskem sektorju (Poulton, 1995).
Po odpravi grške blokade septembra 1995 in daytonskem sporazumu decembra istega leta, ko
so bile sankcije proti ZRJ deloma umaknjene, so se razmere v gospodarstvu začele
izboljševati. Stroga gospodarska politika je do leta 1996 uspela znižati inflacijo, ki je leta
1992 znašala 2250%, na 3%. Tudi proračunski primanjkljaj se je iz 11% leta 1992 znižal na
2% leta 1996 (URL: http://www.economy.gov.mk). Stabilizacija makedonskega gospodarstva
je uspela tudi zaradi pomoči Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in drugih mednarodnih
finančnih institucij. Večmilijardno izgubo prihodkov do leta 1995 je deloma nadomestila
močno razširjena siva ekonomija in mogočen črni trg, ki je bil močno vpleten v različne
balkanske tihotapske mreže. Sivi sektor naj bi še vedno predstavljal med 30-40 % državnega
BDP (Philips, 2004).
Kriza na Kosovu leta 1999 in množice beguncev, ki so prebegnili v Makedonijo, je na
vzpenjajoče se gospodarstvo vplivala negativno. Kriza je v treh mesecih povzročila izgubo
630 milijonov dolarjev, oblasti so za begunce in njihovo namestitev porabile 200 milijonov
dolarjev, od obljubljene izčrpne mednarodne pomoči pa je prejela le 42 milijonov dolarjev.
Tudi trgovinska izmenjava med Makedonijo in ostalimi bivšimi jugoslovanskimi republikami
je dosegla le 20 % delež od vrednosti menjave pred propadom, pa tudi menjava z razvitimi
državami je ostala na nizki ravni. Kljub temu je industrijska proizvodnja leta 1999 narasla za
15 % in naraščala tudi leta 2000, predvsem na račun obnove Kosova (Philips, 2004).
Izbruh državljanske vojne med največjima etničnima skupinama leta 2001 je ponovno
negativno vplival na makedonsko gospodarstvo, ki je pred konfliktom dosegalo največjo rast
odkar se je država osamosvojila. Po izračunih makedonskih oblasti naj bi zaradi konflikta in
izgub v gospodarstvu BDP padel za 18%, brezposelnost pa narasla na 32%. Največjo škodo
so utrpela preostala metalurška in tekstilna podjetja, saj so se tuji kooperanti in partnerji
zaradi nemirov umaknili. Mednarodna skupnost je svojo finančno pomoč pogojevala s
podpisom ohridskega sporazuma in izvajanjem njegovih določil ter s tem dosegla postopno
zmanjšanje nacionalističnih ekscesov v državi. Marca 2002 je mednarodna skupnost odobrila
515 milijonov dolarjev pomoči za gospodarski razvoj in obnovo URL:
http://www.ear.eu.int/macedonia).

5.3.2. GOSPODARSKI STRUKTURA
Makedonija je s svojim skupnim BDP, ki je leta 2005 znašal 5,1 milijarde dolarjev, v
svetovnem merilu majhna ekonomija. Kljub temu, da je danes makedonsko gospodarstvo
relativno odprto in vpeto v mednarodne trge, še vedno temelji, vsaj na nivoju zaposlitve, na
sekundarnem in deloma na primarnem sektorju – v prvem je leta 2003 delalo več kot 45%
zaposlenega aktivnega prebivalstva, v drugem pa nekaj več kot petina. Storitvene dejavnosti
so se občutneje razvile šele v zadnjih petih letih in danes zaposlujejo približno tretjino
delovno aktivnih (URL: http://www.state.gov)
14

V obdobju med letoma 1991 in 1994 je industrijska proizvodnja upadla za 40 %. V istem obdobju se je DBP
znižal za 35%, delež vlaganj pa za 70% (The Republic of Macedonia, 1996).
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Po stabilizaciji notranjih razmer v državi v drugi polovici leta 2001 in finančni pomoči
mednarodne skupnosti leta 2002, se je gospodarska rast ponovno okrepila. Leta 2003 je
znašala 2,8%, v prvi polovici leta 2005 pa 3,7%. Rast je predvsem posledica mednarodne
finančne pomoči, izvoza velikih količin surovin in ponovnega odprtja nekaterih
težkoindustrijskih podjetij, ki so subvencionirana s strani države. Industrija in rudarstvo tako
kljub naraščanju deleža terciarnega in privatnega sektorja, še vedno predstavljata
najpomembnejša stebra makedonskega gospodarstva. Kljub gospodarski rasti in povečevanju
BDP pa se od leta 2001 povečuje tudi zunanji dolg, ki je po podatkih iz leta 2004 že presegel
vrednost 2 milijard dolarjev in zajema več kot 44% vrednosti BDP ustvarjenega istega leta
(URL: http://www.finance.gov.mk).
Makedonija 80% trgovinske menjave realizira znotraj dvostranskih in večstranskih dogovorov
o prosti trgovini. Sporazume o prosti trgovini je podpisala z Albanijo, Bolgarijo, BiH, Srbijo
in Črno goro, Hrvaško, Slovenijo, Romunijo, Ukrajino, Turčijo in članicami evropskega
združenja za prosto trgovino (EFTA). Z Mednarodnim denarnim skladom (IMF) in Svetovno
Banko (WB) so makedonske oblasti konec leta 2005 sklenile sporazum o finančni pomoči.
Kljub dobrim odnosom s trgovinskimi partnericami pa ima Makedonija že od leta 1994
zunanjetrgovinski primanjkljaj, saj je uvoz v državo bistveno večji od izvoza v svoje
trgovinske partnerice. Zunajtrgovinski primanjkljaj je leta 2004 dosegel rekordnih 1,3
milijarde dolarjev in se povečuje. Glavne makedonske zunajtrgovinske partnerice so države
članice EU in države bivše Jugoslavije, s katerimi se je leta 2002 ustvarilo kar 1,8 milijarde $
od celotne vrednosti blagovne menjave, ki je istega leta znašala 2,1 milijarde $ (URL:
http://www.economy.gov.mk)
Preglednica 8: Vrednost BDP in zunanjega dolga v Makedoniji med leti 1994 in 2004
leta
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2,9
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Vir: URL: http://www.finance.gov.mk
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Grafikon 2: Primerjava vrednosti BDP in zunanjega dolga (v
milijardah $)
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Vir: URL: http://www.finance.gov.mk

Največja trgovinska partnerja iz EU sta Nemčija in Grčija, od držav izven EU pa je
najpomembnejša Srbija in Črna gora. Velike uvoznice v Makedonijo (manj izvoznice iz
Makedonije) so še Bolgarija, Italija, Rusija, Ukrajina, Hrvaška in Slovenija. Vrednost tujih
investicij v zadnjih letih sicer počasi narašča, vendar jih je zaradi nestabilnosti znotraj države
in v bližnji okolici še vedno bistveno premalo, da bi si makedonsko gospodarstvo opomoglo.
Največja vlagateljica je Grčija, ki je leta 2002 v različne dejavnosti vložila več kot 44
milijonov $, kar je npr. skoraj devetkrat več kot istega leta Bolgarija kot druga največja
investitorka. Največ se vlaga v proizvode dejavnosti, gradbeništvo, promet in komunikacije
ter finančne dejavnosti.
Grafikon 3: Makedonija - uvoz leta 2002 po regijah držav

44%
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Vir: URL: http://www.finance.gov.mk
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Pozitivna gospodarska rast pa ni vplivala zmanjšanje deleža nezaposlenosti in dvig
življenjskega standarda najširših množic. Delež brezposelnih, ki je že nekaj časa najvišji v
Evropi, je leta 2003 znašal 36,7%, leta 2005 pa kar 37,4%, kar znaša že več kot 330.000
delovno aktivnih prebivalcev (URL: http://www.ifimes.org). Po ocenah CIE tretjina
prebivalstva živi pod mejo revščine, od socialne pomoči pa po uradnih podatkih živi 12%
prebivalstva. Zaradi visoke stopnje brezposelnosti se je kmalu po osamosvojitvi izoblikoval
širok sivi in črni ekonomski sektor, ki je dobršnemu delu prebivalstva omogočil preživetje. Po
uradnih ocenah danes sivi ekonomski sektor predstavlja čez 40% vrednosti državnega BDP.
Slabe in neurejene razmere v gospodarstvu in nizek življenjski standard velikega dela
prebivalstva v bližnji preteklosti in danes sta ena izmed glavnih razlogov za razrast kriminala
in korupcije. Makedonija leži na t.i. balkanski tihotapski poti, ki je ena najbolj frekventnih, saj
po njej v Evropo dospe večina heroina in marihuane iz Azije. Poleg narkotikov je balkanska
pot ena izmed pomembnejših poti za ilegalne prebežnike, trgovino z belim blagom in trgovino
z orožjem. Kaotične politične, gospodarske in družbene razmere v Makedoniji olajšujejo
širjenje kriminala tudi v najvišje državne organe. Gospodarski kriminal in pranje denarja sta
skoraj vsakdanja pojava, saj zagrožene kazni niso visoke in pogosto tudi niso izvršene.
Največji problem pa predstavlja korupcija, ki je v Makedoniji endemična in je po mnenju
tujih analitikov dosegla takšen nivo, da ogroža celo sam obstoj države. Je ena izmed glavnih
krivcev za počasen gospodarski razvoj in razrast kriminala, saj se večina mednarodne
finančne pomoči porabi za korupcijske namene. Nekateri zunanji poznavalci se strinjajo, da
gre za t.i. kolumbijski sindrom, pri katerem je korupcija prisotna na vseh družbenih nivojih.
Trenutna vladajoča garnitura je pred nekaj časa ustanovila posebno protikorupcijsko komisijo
in vpeljala nov protikorupcijski zakon, vendar nepotizem, klientelizem in podkupovanje še
vedno hromijo politično-gospodarski razvoj Makedonije (URL:
http://www.europeanforum.net/country/macedonia).
Grafikon 4: Makedonija - izvoz leta 2002 po regijah držav
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Vir: URL: http://www.finance.gov.mk

Kljub nekaterim ugodnim ekonomskim kazalcem so gospodarske razmere v Makedoniji slabe.
Veliko nezadovoljstvo državljanov zaradi težkega družbeno-gospodarskega položaja (večina
državljanov lahko preživi le zaradi finančne pomoči, ki jo dobivajo od sorodnikov iz tujine,
ali pa se ukvarja s sivo ekonomijo in črnim trgom, ki po ocenah ekonomistov predstavlja med
40-50% državnega BDP), odsotnost vitalnih tujih naložb in ogromna množica brezposelnih in
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obupanih državljanov, ki ne verjamejo več vodilnim politikom, da premorejo ustrezne rešitve,
niso dobra popotnica za prihodnost. Po uradnih podatkih je brezposelnost leta 2005 zrasla na
37,5%, povečal pa se je tudi zunanji dolg države, ki že presega 5 milijard dolarjev. Veliko
ljudi, predvsem mladih, se odloča zapustiti državo na legalen ali ilegalen način. V zadnjem
času je veliko Makedoncev vložilo prošnjo za pridobitev bolgarskega državljanstva, saj bo
Bolgarija leta 2007 (oziroma najkasneje leta 2008) postala članica EU. Kljub spodbudni
gospodarski rasti po letu 2002, po napovedih strokovnjakov BDP ne bo bistveno rasel.
Zunanji razlogi so politična nestabilnost v širši regiji, stroga ekonomska politika finančne
pomoči Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in pomanjkanje tujih investicij. Še
pomembnejši pa so notranji razlogi, ki upočasnjujejo hitrejši politično-gospodarski razvoj in
povečujejo težave povezane z nizkim življenjskim standardom in visoko nezaposlenostjo:
medetnične napetosti, potencialni strah pred (albanskim) terorizmom, kriminal, nepotizem in
klientelizem, korupcija, pomanjkanje profesionalnosti, nizka stopnja produktivnosti,
pomanjkanje kapitala in politizacija podjetij ter. Gospodarstvo ostaja zelo ranljivo,
nezaposlenih je že več kot 400.000 delovno sposobnih (URL: http://www.ifimes.org; URL:
http://www.europeanforum.net/country/macedonia).
Zanimivo je mnenje Poultona, ki kot tipično dediščino socialističnega sistema na Balkanu
navaja t.i. hajduško mentaliteto, ki je izrazito pasivna do dela, medtem ko je t.i. mentaliteta
rabota tipični predstavnik novega kapitalističnega sistema, ki se le počasi uvaja v balkansko
družbo in spreminja njene delovne navade (Poulton, 1995).
Preglednica 9: Vrednost investicij držav vlagateljic v makedonsko gospodarstvo leta 2002
DRŽAVA
INVESTICIJE (v milijonih $)
Grčija
44,9
Bolgarija
4,83
ZDA
4,12
Slovenija
3,87
Ciper
3,85
Srbija in Črna gora
2,87
Švica
2,61
Velika Britanija
2,32
Nemčija
0,87
Italija
0,46
SKUPAJ
77,54
Vir: URL: http://www.finance.gov.mk

5.3.3. NEENAKOMERNA REGIONALNA RAZVITOST
Hkrati z gospodarsko nerazvitostjo velik notranji problem predstavljajo razlike v regionalni
razvitosti. Tranzicijske spremembe so skupaj z zunanjepolitičnimi težavami vplivale na
počasno gospodarsko rast, nizek državni DBP, visoko stopnjo nezaposlenosti in razširjenost
revščine na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
Ustrezna infrastruktura je eden temeljnih gradnikov uspešnega političnega, gospodarskega in
družbenega razvoja katerekoli države. Pomanjkanje vsakršne infrastrukture predstavlja v
Makedoniji torej veliko težavo in je glavni razlog za nerazvitost in revščino nekaterih mestnih
in obširnih podeželskih območij. Odsotnost in ponekod neprimernost infrastrukture je
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posledica slabega gospodarjenja z resursi, pomanjkanja domačega kapitala in tujih vlaganj,
periferne lege in specifičnega zgodovinskega razvoja. Makedonija je bila stoletja popolnoma
agrarna pokrajina in molzna krava tujih gospodarjev, ki niso vlagali v njen razvoj. Šele v
okviru socialistične Jugoslavije, čeprav še vedno daleč od evropskih razvojnih osi, je tudi v
Makedoniji prišlo do industrializacije in s tem do izgradnje temeljne gospodarske in družbene
infrastrukture. Zaradi koncentracije industrijskih dejavnosti v mestih, posledične hitre
urbanizacije in praznjenja podeželja, se je večina infrastrukture zgostila v večjih mestnih
središčih, ki so se relativno hitro razvila. Podeželje, ki se je praznilo zelo hitro, je zaradi
pomanjkanja kapitala in indiferentnega odnosa oblasti ostalo na podobnem razvojnem nivoju
kot pred industrializacijo. Vodno, kanalizacijsko omrežje, elektrifikacija, telekomunikacijske
in prometne povezave ter družbena infrastruktura so ostale na nizkem nivoju. Tudi po
razglasitvi neodvisnosti se razmere zaradi težkega zunanje in notranjepolitičnega položaja ter
gospodarske krize niso bistveno izboljšale.
Karta 12: Občinska razdelitev Makedonije in etnična struktura občin

Vir: URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9c/Macedonia_ethnic.png

Danes predstavlja makedonsko podeželje eno najbolj zaostalih in revnih območij v širši regiji.
Podeželsko prebivalstvo (41%), ki se večinoma ukvarja s kmetijstvom, je večinoma revno,
slabo izobraženo, nezaposleno, višja je tudi smrtnost med dojenčki. Zaskrbljujoče je
pomanjkanje temeljne infrastrukture, saj je s pitno vodo in kanalizacijo oskrbljenih le 56 %
gospodinjstev na podeželju. Kjer ni vodovodnega omrežja ljudje pitno vodo črpajo iz lokalnih
virov, ki so pogosto oporečni in neprimerni. Problem prav tako predstavlja pomanjkanje
vodnih virov v sušni topli polovici leta. Tudi elektrifikacijska in telekomunikacijska mreža
dokončno še ne pokrivata celotne države. Mesta in predvsem Skopje, kjer je osnovna
infrastruktura zgrajena, so že nekaj desetletij glavni cilj množic obubožanih prebivalcev s
podeželja, ki pridejo v mesto zaradi zaposlitve, pristanejo pa v slumih in getih. Neprimerno
urejena prebivališča, visoka brezposelnost, nezmožnost in pomanjkanje izobraževanja in
etnična segregacija sprožajo notranje konflikte in povečujejo revščino. Hitra urbanizacija je v
mestih sicer zagotovila osnovno infrastrukturo, kot je oskrba z vodo in kanalizacija, vendar pa
je bila prehitra, da bi lokalne oblasti uspešno rešile okoljske probleme povezane z industrijo,
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prometom in komunalo. Le Ohrid, Struga, Resen in Dojran imajo urejeno kanalizacijsko
omrežje s čistilno napravo, vsa ostala mesta odpadne vode spuščajo neposredno v reke (URL:
http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).
Velik problem za izboljšanje družbenih in gospodarskih razmer v državi predstavlja slaba in
pomanjkljiva prometna, komunikacijska in energetska infrastruktura, predvsem na lokalnem
nivoju, za katerega razvoj so odgovorne lokalne občinske oblasti. Kljub dejstvu, da ozemlje
Makedonije predstavlja pomembno križišče prometnih poti, je od več kot 13.000 km dolgega
cestnega omrežja 3.300 km cest še vedno makadamskih. Velike težave predstavlja tudi
nedokončano železniško omrežje, ki še vedno ni neposredno povezano z Bolgarijo in
Albanijo. Glede energetske infrastrukture je Makedonija še vedno siva lisa na zemljevidu, saj
še ni povsem priključena na evropska omrežja. Na plinovodno omrežje je navezano le Skopje
preko Bolgarije, zgrajen je tudi naftovod od Soluna do Skopja. Stanje povezav električnega
omrežja je boljše, vendar država sama ni v celoti elektrificirana (predvsem robna in periferna
območja na podeželju).
Revščina v Makedoniji predstavlja velik problem, saj naj bi po ocenah CIE pod pragom
revščine živelo več kot tretjina ljudi. Največ revnih prebivalcev živi zunaj velikih mest na
podeželju. Najrevnejša so območja okoli manjših mest na SV države: Kumanovo, Radoviš,
Kratovo, Kriva Palanka, Kočani, Delčevo, Veles, Štip. Najmanj problemov z revščino ima JV
del države. Pomemben problem predstavljajo barakarska ilegalna naselja, ki se razvijajo
stihijsko in naj bi jih bilo po ocenah oblasti v Makedoniji več kot sto. V njih naj bi živelo od
15-25% urbanega, večinoma romskega in albanskega prebivalstva, značilne pa so težave
zaradi kriminala, socialnih težav, nepismenosti in brezposelnosti. V Skopju mednje spadajo
naselja Šuto Orizari, Topana, Liria in Dizonska, kjer živi več kot 80.000 ljudi, podobna pa so
v Radovišu, Prilepu in Strumici
(URL: http://www.rec.org/REC/Publications/CountryReports/Macedonia).
Pomembne razlike v regionalnem razvoju se kažejo tudi v nekaterih demografskih in
gospodarskih značilnostih. V obdobju od popisa leta 1994 do zadnjega popisa leta 2002 je na
ozemlju Makedonije prišlo do opaznih sprememb glede nekaterih demografskih kazalcev,
velike pa so razlike tudi med posameznimi regijami. V obdobju osmih let se je prebivalstvo
Makedonije povečalo za 3,9 % ali na leto za 0,48%. Najbolj se je številčno okrepilo
prebivalstvo na SZ in S države, na območju Pologa (za 8,64 %) in Skopja (6%), do občutnega
povečanja pa je prišlo tudi na severovzhodu (nad 5%) in jugozahodu države (nad 4%).
Najmanjšo prebivalstveno rast so zabeležili v vzhodni regiji (0,84%), edina regija, kjer je
prebivalstvo upadlo v zadnjih letih, pa je Pelagonija (za 1,85%). Podobne razmere veljajo
glede gostote poselitve: v skopski regiji, ki je najgosteje naseljena, ta znaša 333,6
prebivalca/km², na območju Pologa pa skoraj 127 prebivalca/km². Najredkeje so poseljena
območja v Povardarju, na vzhodu in Pelagoniji, kjer je gostota poselitve pod 50 ljudi/km². V
zadnjih nekaj desetletjih so značilne velike razlike v stopn
ji rodnosti med regijami in občinami ter med različnimi etničnimi skupinami. Visoka rodnost
(med 20-30 promila) je značilna za Polog, Skopje in severovzhod države. Zanimiv je podatek,
da je v obdobju od leta 1994 do 2002 stopnja rasti etnično makedonskega prebivalstva znašala
le 0,02% letno, stopnja rasti prebivalstva, ki se je deklariralo za albansko, pa kar 1,79% letno.
V istem obdobju so močno demografsko rast zabeležili tudi pri romskem prebivalstvu.
Najbolj etnično mešane regije in občine so v zahodnem in severnem delu države (URL:
http://www.stat.gov.mk).
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Velike razlike med posameznimi regijami se kažejo tudi gospodarskih kazalcih. Skopska
regija močno izstopa po ustvarjenem BDP na prebivalca, ki znaša skoraj 12.000 $ in je visoko
nad državnim povprečjem (6.850 $ leta 2002). Edina regija, ki po BDP še sega nad državno
povprečje je Pelagonija. Najmanj se ustvari v jugozahodni, severovzhodni regiji in Pologu
(nekaj nad 3.000 $). Najvišjo stopnjo nezaposlenosti sta leta 2002 imeli regija Polog in
severovzhod (skoraj polovica delovne sile ni bila zaposlena), najnižjo pa Skopje (30,4%).
Stopnja nezaposlenosti se razlikuje tudi glede na etnično pripadnost – najvišja je med
makedonskimi Albanci (skoraj dve tretjini nezaposlenih), turško (58%) in romsko manjšino
(skoraj 80%), najnižja pa med Vlahi, kjer je brezposelna četrtina), ter etničnimi Makedonci in
Srbi, kjer je brezposelna tretjina prebivalstva. Razlog za takšne razlike so boljši življenjski
pogoji in pogoji za pridobitev dela v urbanih središčih, kjer živi večina Vlahov, Makedoncev
in Srbov (URL: http://www.stat.gov.mk).
Regionalne in lokalne razlike so značilne tudi na nivoju življenjskih in zaposlitvenih pogojev.
Izrazito slabši pogoji se pojavljajo na podeželju in perifernih gorskih območjih, kjer ni veliko
možnosti za razvoj, in v velikih mestih, kjer je za osnovne življenjske potrebe v barakarskih
naseljih pogosto premalo poskrbljeno. V Makedoniji od državne socialne pomoči živi 14,3%
prebivalstva, nad povprečjem pa je območje Pologa, Pelagonije in severovzhoda države. Na
periferiji in podeželju (predvsem južni in vzhodni del države) so pomanjkljivo urejene
razmere glede zdravstvene oskrbe, izobraževalnih možnostih, dostopnosti kulturnega
dogajanja, itd. Vse večji problem na državnem nivoju pa predstavlja pomanjkljiva skrb za
okolje. Zlasti v mestih in industrijskih središčih prihaja do močne onesnaženosti zraka,
vodovja in prsti.
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6. RAZVOJNE MOŽNOSTI
Makedonija v zadnjih nekaj letih doživlja zmerno gospodarsko rast. Kljub ugodnim
ekonomskim kazalcem v zadnjem času, se gospodarski analitiki strinjajo, da je hitrejši
gospodarski razvoj odvisen predvsem od politične in družbene stabilnosti v državi in
zunanjepolitičnega položaja Makedonije znotraj širše balkanske regije in Evrope. Nepisano
pravilo, da gospodarska razvitost po navadi prinaša hitrejši družbeni in politični razvoj, je po
mnenju Kopušarja na Balkanu in torej tudi v Makedoniji obrnjeno na glavo. Družbene
razmere, medetnični odnosi in politična pripadnost igrajo v Makedoniji vodilno vlogo in
bistveno vplivajo na stopnjo gospodarskega razvoja in razvojne možnosti makedonske države
(URL: http://www.ifimes.org). Največjo zunanjepolitično težavo, ki ima močne posledice na
razmere znotraj države, in ključ do ureditve razmer na JZ Balkanu predstavlja nedorečen
status Kosova. Neurejene politične razmere v mednarodnem protektoratu in albanske zahteve
po popolni neodvisnosti pokrajine vplivajo na politične, družbene in tudi gospodarske
razmere in odnose znotraj Makedonije. Notranja družbena nestabilnost, pomanjkljive
varnostne razmere, občasni teroristični izpadi Albancev, vseprisoten kriminal in korupcija
predstavljajo glavno oviro za hitrejši razvoj države. Našteto preprečuje, da bi razvojni
potenciali in perspektive postale tudi realne razvojne možnosti in gonilo gospodarskega
razvoja države.

6.1. INFRASTRUKTURA
Pomanjkanje ustrezne infrastrukture predstavlja veliko oviro za hitrejši gospodarski, politični
in družbeni razvoj Makedonije, saj ta posredno in neposredno vpliva na hitrost razvoja in
uresničevanje nekaterih razvojnih potencialov in možnosti. Zagotovitev ustrezne
infrastrukture zato predstavlja eno glavnih nalog makedonskih oblasti za prihodnost in
pomembno razvojno možnost. Največji razvojni potencial na tem področju zaradi ugodne
strateške lege predstavlja zagotovitev ustrezne prometne in energetske infrastrukture.
Lega Makedonije na osrednjem Balkanu in njena ozemeljska zaprtost brez dostopa do morja
ter posledična (tesna) povezanost s štirimi sosednjimi državami, ki se medsebojno razlikujejo
po gospodarski razvitosti in možnostih gospodarskega razvoja, ima velik pomen za mlado
makedonsko državo. Geografski položaj Makedonije je z prometnega vidika strateško izredno
pomemben in skupaj z ustrezno infrastrukturo predstavlja pomembno razvojno perspektivo za
prihodnost. Preko ozemlja Makedonije potekajo strateško pomembne prometne poti med
Egejskim morjem in Donavo ter med Črnim morjem in Jadranom. Glavno oviro omenjeni
perspektivi in hitrejšemu razvoju države predstavlja pomanjkljiva in neustrezna prometna
infrastruktura, ki ni dorasla potrebam sodobnih prometnih tokov.
Po razpadu SFRJ in tranziciji, ki še poteka, so se glavne vsebine, povezane z vlogo
Makedonije kot pomembnega prometnega vozlišča, dotikale predvsem sprememb okoli
pomena in smeri glavnih prometnih tokov in gospodarske tranzicije same. V zadnjem
desetletju je v preteklosti najpomembnejša prometna povezava v smeri S-J izgubila na
pomenu na račun večjega ravnovesja s prometno povezavo v smeri Z-V. Tudi tranzicijske
spremembe v smeri tržnega gospodarstva so pokazale na potrebe po posodobitvi cestne in
železniške infrastrukture, s čimer bi opazno znižali relativno visoke stroške transporta, ki so
posledica ozemeljske zaprtosti države, in se močneje povezali s pristanišči na Jadranu in
Črnem morju. Prometne povezave v Makedoniji in širši regiji predstavljajo tudi pomembno
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zunanjepolitično temo med državami na Balkanu. Že leta 1993 so Makedonija, Albanija in
Bolgarija podpisale sporazum o izgradnji prometne povezave med Jadranom in Črnim
morjem. Projektu se bo najverjetneje pridružila Turčija in Italija, ki ima namen prometnico
preko južne Italije in Sicilije podaljšati do Severne Afrike. Z izgradnjo prometne povezave v
smeri Z-V naj bi se v osrednjem Balkanu povečal vpliv lokalne velesile Turčije, ki skuša na
območju Črnega morja in Vzhodnega Mediterana izoblikovati posebno politično in
gospodarsko regijo. Na drugi strani izgradnja nove vie Egnatie ni pogodu Grčiji, saj bi s tem
izgubila dobršen del prometnih tokov, ki sedaj potekajo v smeri S-J preko njenega ozemlja,
zato Grki v zadnjem času pospešeno vlagajo v makedonsko gospodarstvo in vsesplošni razvoj
Povardarja (Poulton, 1995).
Karta 13: Potek VIII. evropskega koridorja od albanskih pristanišč ob Jadranu do bolgarskih
pristanišč ob Črnem morju.

Vir: URL: http://www.corridor8led.net/images/balkanmap2.jpg

Od več kot 13.000 km razvejanega cestnega omrežja v Makedoniji je le 548 km cest del
evropskega cestnega omrežja. V preteklosti prometna hrbtenica in do leta 1990
najpomembnejša, danes pa nekoliko manj, je prometna povezava Niš-Skopje-Solun, ki je del
evropske prometnice E-57 in X. evropskega prometnega koridorja, ki se začne v belgijskem
Ostendeju na severnomorski obali in poteka preko Bruslja, Nürnberga, Dunaja, Budimpešte,
(ali Münchna, Ljubljane, Zagreba), Beograda in Skopja do Soluna (in Aten) v Grčiji ter tako
povezuje Zahodno Evropo z Jugovzhodno Evropo in vzhodnim Mediteranom. Makedonija je
strateško že tradicionalno bila močno navezana na prometnico, vendar je bila v 90-ih letih 20.
stoletja prehodnost povezave v smeri S-J zaradi pogostih medetničnih konfliktov na Balkanu
in nerešenih težav z južno sosedo Grčijo pogosto otežena, zato se je pojavila potreba
preusmeritvi in okrepitvi transporta v smeri Z-V. Gre za VIII. evropski prometni koridor ali
novo vio Egnatio, ki povezuje Jadransko in Črno morje. Poteka preko albanskega Durrësa
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(Drač), Tirane, Struge, Gostivarja, Skopja, Kumanova, Sofije do Varne in Burgasa (ali do
Istanbula) (URL: http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Transport.nsf/Countries/Macedonia).
Železniško omrežje v Makedoniji sestavlja skoraj 700 km prog, vendar je država neposredno
povezana le z železniškim omrežjem v Srbiji, Kosovu in Grčiji. Najpomembnejšo os še vedno
predstavlja železniška povezava v smeri S-J od Tabanovcev na srbsko-makedonski meji do
Gevgelije na makedonsko-grški meji, ki je sestavni del X. evropskega koridorja in po njej
poteka 85% vsega železniškega prometa. Glavni problem v železniškem pretoku v smeri Z-V
predstavlja neobstoječa železniška infrastruktura. Od Kumanova proti bolgarski meji sicer
poteka proga, ki jo trenutno rekonstruirajo, vendar se konča v Beljakovcih, ki so okoli 55 km
oddaljeni od Deve Bairja, kjer je do makedonske meje speljan bolgarski železniški odsek.
Podobno je stanje na zahodu, saj se železniška proga, ki poteka od Skopja konča v Kičevu, od
koder manjka 66 km dolg železniški odsek do albanske meje pri Liniju (URL:
http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Transport.nsf/Countries/Macedonia).
Podobno kot izgradnja prometne infrastrukture pomembno vlogo za bodoči razvoj igra
izgradnja in priključitev na evropsko energetsko omrežje, ki je v tem delu Evrope še v fazi
načrtov in izgradnje. Ozemlje Makedonije za preostalo Evropo predstavlja bližnjico do
ruskega plina in nafte iz kaspijskega bazena. Poleg očitnih gospodarskih interesov, ki se tičejo
predvsem hitrejše dobave fosilnih goriv iz Rusije, vidno vlogo igrajo tudi politični interesi
svetovnih in regionalnih velesil. S financiranjem in izgradnjo plinovodnega in naftovodnega
omrežja ter priključitvijo na evropsko omrežje, bi EU in še posebej ZDA pridobile vpliv na
območju, ki je bilo dolgo časa pod vplivom Rusije. Dokaz za takšne interese je vojaška
prisotnost evropskih in ameriških sil v tem delu Balkana in izgradnja ameriških vojaških
oporišč v Romuniji, Bolgariji in na Kosovu v bližini Uroševca. Prav tako se strateškega
pomena lastnega ozemlja zavedajo vladajoče strukture v državah na južnem Balkanu, vendar
pa glavni problem predstavljajo nestabilne razmere v širši regiji in neobstoječa in ponekod
pomanjkljiva infrastruktura.
Dokaz kako pomemben je položaj Makedonije, je namera ZDA, da financira izgradnjo
podzemnega transbalkanskega, skoraj 900 km dolgega naftovoda in s tem zavaruje nemoten
dotok nafte iz kaspijskega območja. Naftovod naj bi potekal od bolgarskega pristanišča
Burgasa na črnomorski obali preko Bolgarije, Makedonije, Albanije do albanskega pristanišča
Vllorë na Jadranu. Ob izgradnji naj bi postal glavna povezava za dobavo nafte in plina iz
Centralne Azije v Zahodno Evropo in tudi v ZDA. Dnevno naj bi preko naftovoda steklo
750.000 sodčkov nafte. Deloma je že zgrajen v Bolgariji in Albaniji. Po mnenju Philipsa je
naftovod eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerih so ZDA in EU posredovale v
medetničnem konfliktu leta 2001. Interesi za izgradnjo so močni tudi znotraj Makedonije, ki
je energetsko zelo odvisna od uvoza energetskih virov. Naftovod bi zmanjšal stroške dobave
nafte iz bolgarskih pristanišč in zmanjšal odvisnost Makedonije od Soluna, od koder do
Skopja že poteka naftovod (Philips, 2004).
Tudi plinovodno omrežje, ki je danes z Makedonijo povezano le preko Bolgarije - poteka od
bolgarske meje do Skopja, predstavlja pomembni razvojni potencial za celotno regijo. Aprila
2005 so Makedonija, Bolgarija, Albanija in Italija – verjetno z ameriškim privoljenjem,
podpisale dogovor o izgradnji popolnega in medsebojno povezanega energetskega omrežja, ki
vključuje plinovodno, naftovodno in električno omrežje. S tem bi v ta del Evrope dotekal
ruski plin in nafta, omenjene balkanske države pa bi se hitro gospodarsko integrirale v
evropski prostor. Makedonske oblasti v prihodnosti načrtujejo zmanjšanje odvisnosti od
naftnih derivatov preko plinifikacije industrije in mest. V izgradnji je tudi povezava na
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električno omrežje v Bolgariji in Grčiji, saj Makedonija dobršen del električne energije uvozi.
V preteklosti je bila Makedonija z električnim omrežjem povezana le preko Srbije.
Karta 14: Energetsko omrežje v Makedoniji in širši okolici

Vir: URL: http://www.seerecon.org/infrastructure/documents

Kljub razvojnim načrtom in povezovanju med državami v regiji pa oblasti v Makedoniji
pozabljajo na razmere v lastni državi, kjer na obrobnih območjih na podeželju in v mestih
primanjkuje osnovne infrastrukture. Glavno težavo pri zagotavljanju infrastrukture predstavlja
pomanjkanje domačega kapitala in tujih vlaganj. Mednarodna skupnost in države vlagateljice
največ investirajo v projekte, ki jim prinašajo dolgoročne koristi. Vlaganja v infrastrukturo
namenjeno izboljšanju gospodarskega in družbenega položaja v Makedoniji je bistveno manj.
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6.2. TURISTIČNI POTENCIALI
Trendi, ki se v zadnjih nekaj letih pojavljajo v svetovni in evropski turistični ponudbi in so
povezani z ekološko turistično usmeritvijo, neokrnjeno naravo in kulturno dediščino,
predstavljajo velik razvojni potencial za gospodarsko razmeroma nerazvito Makedonijo. Kot
celinska država z mediteranskimi vplivi ima Makedonija potenciale za razvoj tako poletnega
kot zimskega turizma. Kljub bližini turističnih velesil Grčije in Turčije ter rasti turističnega
obiska v Bolgariji naj bi neokrnjene naravne danosti in bogata kulturno-zgodovinska
dediščina (prek 1000 cerkva in samostanov ter 4200 arheoloških nahajališč) po napovedih
turističnih analitikov v prihodnosti igrale ključno vlogo pri razvoju makedonskega turizma.
Ta se danes ubada s številnimi težavami in problemi. Glavno težavo predstavlja nestabilnost
znotraj države in širše regije (nedorečeni status Kosova), problematična pa je tudi
neprepoznavnost v evropski in svetovni javnosti, pomanjkanje in neustrezna turistična
infrastruktura, slabe prometne povezave ter pomanjkanje kapitala in vlaganj.
Turizem v Makedoniji je bil relativno dobro razvit že znotraj Jugoslavije. Tradicionalno
najbolj razvit je poletni turizem na JZ države v okolici Ohridskega, Prespanskega in
Mavrovskega jezera (antropogenega nastanka), kjer je tudi največ nastanitvenih zmogljivosti.
Samo okoli Ohridskega jezera je več kot 30.000 postelj. Jezera se ponašajo s čisto vodo,
neokrnjeno naravno okolico in ugodno lokalno klimo, ki je posledica blažilnega jezerskega
vpliva. Po stopnji turistične razvitosti najbolj izstopa Ohridsko jezero, ki je od leta 1980
skupaj s starim zgodovinskim mestom Ohrid pod UNESCOVO zaščito. Jezero, ki je
tektonskega nastanka, je biološki rezervat z mnogimi endemičnimi vrstami. V zadnjem času
se v okolici jezer v letnem času razvija pohodništvo (npr. treking po pogorju Galičice med
Prespanskim in Ohridskim jezerom). Zimski turizem je najbolj razvit na SZ države, kjer
prevladuje gorat relief in je precej vrhov višjih od 2000 m nadmorske višine Smučati je
mogoče v športnih centrih Popova Šapka na Šar planini, Mavrovo na Bistri, Begova Češma na
Babi, Oteševo na Galičici, Kruševo na Kruševski gori in Pelisteru ter Osogovem. Problem
predstavlja zastarela infrastruktura. V topli polovici leta zimski športni centri služijo
rekreativnemu pohodništvu. Na ozemlju Makedonije je več naravnih parkov in rezervatov, ki
skupaj pokrivajo več kot 133.000 ha. Najstarejša narodna parka sta Pelister (12.500 ha) in
Mavrovo (73.000 ha), saj so ju razglasili že leta 1948 in 1949. Tretji narodni se razprostira po
pogorju Galičice in meri 22.750 ha. Kot naravni rezervat so zavarovana območja Koraba,
Vodne in Selečke Planine, Katlanovsko Blato in Jorgov Kamen. Za vsa zavarovana območja
je značilna bogata in raznovrstna flora in favna. Pomembna veja turizma so termalna
zdravilišča na JV države, ki imajo v Makedoniji dolgo tradicijo. Rezultat postvulkanskega in
tektonskega delovanja so mnogi hidrotermalni izviri predvem v vzhodnem delu države.
Najbolj znana zdravilišča so v Katlanovu, Kumanovu, Štipu, Banskem blizu Strumice,
Negorci in Smrdlivi Vodi blizu Gevgelije in Banskem blizu Strumice (The Republic of
Macedonia, 1996; URL: http://www.economy.gov.mk).
Makedonija lahko s preudarnim gospodarjenjem in vlaganjem v turizem v prihodnosti postane
pomembna regionalna turistična sila. Kljub dobrim potencialom pa turistična dejavnost in
razvoj zahtevata široko paleto primernih razmer in pogojev. V okviru makedonske države je
potrebno izboljšati osnovno prometno infrastrukturo, ki je v katastrofalnem stanju, še posebej
v vzhodni polovici države. Preko regionalnega sodelovanja med državami in tujih finančnih
vzpodbud je potrebno izboljšati meddržavne prometne povezave – odpiranje novim mejnih
prehodov, izgradnja VIII. in obnova X. evropskega koridorja. Posodobiti in močneje
mednarodno povezati je potrebno edini mednarodni letališči v Makedoniji - skopsko in
ohridsko. Poskrbeti je potrebno za ustrezno promocijo in reklamo v smeri ekološkega in
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kulturno-zgodovinskega turizma v ožjem balkanskem in širšem evropskem prostoru. Le s
pomočjo dobre reklame in primernih gospodarskih pogojev bo mogoče pritegniti tuje
vlagatelje, ki bodo posodobili zaradi pomanjkanja domačega kapitala večinoma že zastarelo
turistično infrastrukturo. Glavni pogoj za izkoriščanje potencialov in uspešen razvoj turistične
dejavnosti pa so varnostne razmere. Nedorečen status Kosova in napete medetnične razmere
znotraj Makedonije predstavljajo veliko oviro za vse pomembnejše razvojne možnosti v
Makedoniji.
Slika 16: Poletni turizem ob Prespanskem jezeru

Vir: URL: http://members.tripod.com/robertmk/_borders/Prespa_Lake.JPG

6.3. MOŽNOSTI RAZVOJA KMETIJSTVA
Ugodne naravne razmere za kmetijsko dejavnost – predvsem podnebne značilnosti in
rodovitne prsti, predstavljajo na ozemlju Makedonije pomemben razvojni potencial.
Kmetijska dejavnost, tako poljedelstvo kot živinoreja imata v Makedoniji že tradicionalno
pomembno vlogo. Skozi zgodovino, predvsem v obdobju turške nadvlade, je bila Makedonija
pomembna pridelovalka hrane in industrijskih rastlin za širšo okolico. Tudi v času
socialistične Jugoslavije je makedonsko kmetijstvo prispevalo pomemben delež pri oskrbi
prebivalstva Jugoslavije s kmetijskimi pridelki (predvsem zelenjavo, sadjem in žiti). Kljub
trendu zmanjševanja pomena kmetijstva v BDP držav razvitega sveta, pa je makedonski
primarni sektor po osamosvojitvi ohranjal pomemben delež v državnem DBP – leta 2000 je
predstavljal 12% delež. Leta 2004 se je z dejavnostmi primarnega sektorja ukvarjala petina
zaposlenega aktivnega prebivalstva.
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Kljub ugodnim naravnim razmeram pa se makedonsko kmetijstvo ubada s številnimi težavami
in razvojnimi problemi. Namakalne obdelovalne površine, kjer se prideluje visoko kvalitetna
zgodnja zelenjava in sadje, so premalo izkoriščene. Velike izgube vode ob namakanju,
zastarela namakalna infrastruktura, pomanjkanje domačega kapitala in vlaganja preprečuje
hitrejši razvoj poljedelstva in večje donose. Izjemno slabo je organizirana odkupna in
prodajna mreža za domače kmetijske pridelke, ki so podcenjeni in zaradi nesposobnosti
odgovornih pogosto propadejo. Zaradi dejstva, da je posredništvo, trgovina in prodaja
kmetijskih pridelkov večinoma v albanskih rokah, namesto domačih pridelkov na
makedonskem trgu prevladujejo tuji. Posestniška in zemljiška razdrobljenost ter slabi
življenjski pogoji in neustrezna infrastruktura so že dalj časa razlogi za procesa bega s
podeželja in deagrarizacije. Problem predstavljajo tudi okoljski problemi, ki so povezani s
pretirano uporabo umetnih gnojil, onesnaževanjem vodnih virov, degradacijo prsti in
pozidavo poljedeljsko najbolj primernih zemljišč.
Navkljub vsem težavam, s katerimi se sooča, pa kmetijski sektor ob primerno načrtovanem
razvoju predstavlja perspektivno in obetavno razvojno možnost. V dejavnost bodo sicer
potrebna velika finančna vlaganja, vendar lahko kmetijstvo spet postane ena glavnih
gospodarskih vej. Z zagotovitvijo boljših življenjskih pogojev in odpravo revščine bo
potrebno zajeziti procesa bega s podeželja in deagrarizacije. Celotno dejavnost bo potrebno
preusmeriti v smer intenzifikacije in tržno usmerjenega kmetijstva. Z ustrezno zakonodajo in
ukrepi bo potrebno urediti razmere na domačem kmetijskem trgu in s kvalitetnimi ter
konkurenčnimi pridelki prodreti na trge v širši regiji. Za uspešen razvoj v tej smeri bo
potrebna temeljita zemljiška reforma (komasacija zemljišč), izobraževanje delovne sile ter
vlaganje v kmetijsko infrastrukturo in tehnologijo. Dolgoročno možnost predstavlja tudi
preusmeritev k ekološkemu kmetijstvu. Glavni pogoj za uspešen razvoj kmetijskega sektorja
so finančna vlaganja, ki pa so ob pomanjkanju domačega kapitala odvisna od tujih
investitorjev in pomoči. Pogoj za prihod tujega kapitala pa so ustrezne varnostne razmere v
državi in širši okolici.

6.4. MOŽNOSTI RAZVOJA SEKUNDARNEGA
SEKTORJA
Kljub težki gospodarski krizi, ki ga je najbolj prizadela, in vse večjemu pomenu sektorja
storitev, sekundarni sektor, predvsem industrija in rudarstvo, v Makedoniji še vedno igra
glavno vlogo. Tranzicija je z izgubo trgov, propadanjem velikih industrijskih obratov,
nekonkurenčnostjo in nizko produktivnostjo ter odpuščanjem delavcev močno prizadela
industrijo in rudarstvo. Industrializacija, ki se je začela po koncu druge svetovne vojne po
sovjetskem zgledu in je temeljila na bogatih zalogah domačih rudnin, je uspešno preobrazila
dotlej popolnoma agrarno družbo in državo. Glavno težavo sekundarnega sektorja predstavlja
zastarela in pomanjkljiva infrastruktura ter pomanjkanje domačega kapitala in tujih vlaganj,
vendar pa raznolikost naravnih virov in njihova relativna neizkoriščenost omogočata
Makedoniji relativno dobre obete za razvoj industrije, predvsem na področju energetike in
osnovnih industrijskih surovin (Natek, Natek, 1999).
Osnovo bodočega razvoja sekundarnega sektorja predstavlja domače rudno bogastvo in velike
rezerve v proizvodnji energije. Osnova rudarstvu in metalurgiji so velika nahajališča barvnih
kovin, predvsem cinka, svinca, kroma in bakra. Rudno bogastvo je v prihodnosti lahko vodilo
gospodarskega razvoja, vendar pa problem predstavljajo zastarela in ekološko sporna
tehnologija ter pomanjkanje domačega kapitala. Pomembno vlogo v prihodnosti lahko igra
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tudi bazična in predelovalna industrija, ki se trenutno sooča z velikimi težavami. V povezavi s
kmetijstvom, ki ga pestijo razvojni problemi, lahko živilska industrija zavzame pomembno
mesto v gospodarskem razvoju.
Globalno naraščanje cen fosilnih goriv in energetska nesamozadostnost sili makedonske
oblasti k iskanju energetskih alternativ. Najpomembnejši potencial predstavlja hidroenergija.
Hidroenergetski potencial je v Makedoniji relativno slabo izkoriščen, zato predstavlja ugodno
alternativo v proizvodnji energije. V načrtu je izgradnja več hidroelektrarn, ki naj bi
zmanjšale odvisnost makedonskega gospodarstva od fosilnih goriv. Pomembno alternativo
predstavlja tudi proizvodnja energije iz obnovljivih naravnih virov. Velike možnosti ima
Makedonija predvsem v izrabi geotermalne in sončne energije.

97

Klemen Brvar

Političnogeografski razvoj Makedonije po razpadu…

7. ZAKLJUČEK
7.1. SKLEP
V Makedoniji v zadnjih nekaj letih po ohridskem sporazumu na političnem, gospodarskem in
družbenem nivoju vlada status quo, ki je posledica specifičnega političnogeografskega
razvoja te ozemeljsko zaprte balkanske države po letu 1991. Pot razvoja je od osamosvojitve
dalje zaznamovala vrsta pomembnih političnogeografskih dejavnikov, ki so poglavitno
vplivali na sodobne probleme makedonske države.
Lega na JZ Balkanu, ki je s krvavim razpadom Jugoslavije postal najpomembnejše evropsko
krizno žarišče, je močno zaznamovala tako politični kot gospodarski razvoj Makedonije. Z
vidika razvitega sveta, balkanska regija predstavlja civilizacijsko zaostalo in razvojno
obrobno območje znotraj Evrope, za katero so bili v času po razpadu Jugoslavije značilni
krvavi medetnični konflikti. Pomembno vlogo pri razvoju Makedonije so igrale nestabilne in
napete medetnične razmere v njeni neposredni soseščini. Vojne razmere na Kosovu in
nedorečen status pokrajine imajo že tradicionalno močan odmev med makedonskimi Albanci.
V zadnjih petnajstih letih so se spremenila tudi globalna politična razmerja. Po padcu
komunizma in razpadu Jugoslavije se je s političnimi in vojaškimi intervencijami na Balkanu
okrepila vloga ZDA in Evropske unije v regiji. Interesi velesil, ki so predvsem gospodarske in
geostrateške narave, imajo na Balkanu dolgo zgodovino. Poleg interesov velesil in
mednarodne skupnosti v regiji, so pomembno vlogo v političnogeografskem razvoju
makedonske države igrali tudi meddržavni odnosi Makedonije s sosedami. Vse štiri sosedske
države so v preteklosti odkrito kazale težnje po ozemlju makedonske države in zavračale
obstoj posebne makedonske identitete in makedonskih manjšin znotraj lastnega teritorija. Med
notranjimi dejavniki političnogeografskega razvoja izstopata pestra etnična sestava
prebivalstva, ki je posledica specifičnega zgodovinskega razvoja, in napetosti med različnimi
etničnimi skupinami. Medetnične napetosti, predvsem zaostreni makedonsko-albanski odnosi,
močno vplivajo na gospodarsko razvitost makedonske države, ki je že tradicionalno spada
med gospodarsko manj razvite in zaostale države na obrobju, daleč od glavnih razvojnih osi.
Vsi ti našteti dejavniki so botrovali k izoblikovanju nekaterih sodobnih dilem in problemov s
katerimi se sooča mlada makedonska država. Razmere v državi in razvoj je od osamosvojitve
dalje najmočneje zaznamoval konflikt med makedonsko večino in vse številnejšo albansko
manjšino. Vrhunec je medetnični konflikt dosegel v oboroženem spopadu med makedonsko
vojsko in albanskimi uporniki leta 2001. Po podpisu mirovnega ohridskega sporazuma so
makedonske oblasti albanski manjšini morale priznati široko paleto pravic, vendar se določila
sporazuma izvajajo zelo počasi. Odnosi med etničnima skupinama, ki živita življenje
popolnoma ločeno druga od druge, so še vedno napeti.
Glavni zunanjepolitični problem predstavljajo medsosedski odnosi. Obdobje od
osamosvojitve dalje so zaznamovali predvsem težavni, v nekaterih primerih pa tudi dobri
odnosi Makedonije s svojimi sosedami. Največ težav je z nepriznavanjem ustavnega imena
Republike Makedonije in njenih državnih simbolov ter oviranjem njenega zunanjepolitičnega
delovanja povzročala Grčija. Kljub temu da spor med državama še ni razrešen in močno
zavira zunanjepolitični razvoj Makedonije, državi v zadnjih nekaj letih pospešeno
gospodarsko sodelujeta. Tudi Bolgarija je Makedoniji povzročala veliko težav s svojim
nepriznavanjem posebnosti makedonskega naroda, jezika in kulture, vendar je bil sporazum
med državama dosežen leta 1999. V zadnjem času se bolgarski vpliv v Makedoniji povečuje
zaradi bližnjega vstopa Bolgarije v EU, krepi pa se tudi gospodarsko sodelovanje. Pomembno
politično temo predstavlja tudi vprašanje makedonske manjšine v Grčiji in Bolgariji.
Tradicionalni dobri odnosi s Srbijo so se za časa ekspanzionističnega Miloševićevega režima
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poslabšali, državi pa imata še danes nekaj odprtih vprašanj. Vprašanje meje je bilo sicer
razrešeno s sporazumom leta 2001, vendar se v zadnjem času s strani kosovskih Albancev,
kjer poteka večina meje med državama, pojavljajo zahteve po reviziji. Problematično dejstvo
predstavlja tudi nepriznavanje avtokefalnosti Makedonske pravoslavne cerkve s strani srbskih
cerkvenih dostojanstvenikov. Še najboljše odnose je, ironično, od leta 1991 Makedonija
ohranjala z Albanijo. Razloge za zgledne meddržavne stike moramo iskati predvsem znotraj
politične situacije v širši regiji.
Poleg medetničih napetosti razvoj Makedonije znotraj zavira gospodarska nerazvitost in
zaostalost. Gospodarstvo je po letu 1991 doživelo več hudih udarcev: izgubo jugoslovanskih
trgov, grško gospodarsko blokado, oborožen konflikt, nestabilne razmere v državi in bližnji
okolici, itd. Tudi tranzicijski proces, ki še vedno traja, je bistveno vplival na slabe razmere v
makedonskem gospodarstvu. Napovedi glede gospodarskega razvoja, kljub prizadevanjem
makedonskih oblasti in finančni pomoči Evropske unije, niso rožnate. Počasna gospodarska
rast, najvišja stopnja brezposelnosti v Evropi, naraščajoča revščina, širok sivoekonomski
sektor, korupcija in kriminal so le najbolj pereča vprašanja povezana z gospodarskim
položajem v sedanjosti. Velik problem predstavlja tudi neobstoječa ali neustrezna
infrastruktura in naraščajoče velike regionalne razlike v razvitosti. Problem pomanjkljive
infrastrukture ni najbolj pereč le na podeželju, ki se že nekaj desetletij pospešeno prazni,
ampak tudi v hitro rastočih mestih, kjer nastajajo slumi in barakarska naselja. Neenakomeren
regionalni razvoj je torej posledica hitre depopulacije podeželja, hitre urbanizacije in
zgoščanja dejavnosti v mestih, predvsem v Skopju, splošnega stanja gospodarstva v državi,
pomanjkanja domačega kapitala in odsotnost tujih vlaganj ter brezbrižnega odnosa oblasti do
nekaterih zaostalih območij v državi.
Kljub številnim političnim, gospodarskim in družbenim problemom pa ima Makedonija nekaj
ugodnih razvojnih potencialov in perspektiv. Možnosti prinašata predvsem ugoden
geostrateški položaj in primerne naravne razmere za razvoj turizma. Glavno oviro hitrejšemu
političnemu in gospodarskemu razvoju Makedonije predstavljajo nestabilne razmere v državi
sami in znotraj širše regije. Napetosti so glavni krivec za pomanjkanje tujih investicij in
počasen gospodarski razvoj v zadnjem času, ko Makedonija gospodarsko in družbeno
stagnira, politično pa se počasi, a relativno uspešno približuje članstvu v Evropski uniji in
Natu.

7.2. SUMMARY
As a consequence of the specific political-geographic development of this landlocked Balkan
country after 1991, Macedonia, in the last few years after the Ohrid Agreement, faces a status
quo in the field of politics, economy and on the social level. Since Macedonia’s
independence, the road of development was marked by a serious of important politicalgeographic factors, which strongly affected the contemporary problems of the country.
The location on the south-west of the Balkan peninsula, which became the most important hot
spot of Europe after the disintegration of Yugoslavia, had a significant impact on the political
as well as on the economic development of Macedonia. From the developed world’s point of
view the Balkan region represents a marginalized development region within Europe, which
lags behind modern civilization and was marked by bloody inter-ethnic conflicts after the
disintegration of Yugoslavia. Unstable and tense inter-ethnic conditions in its immediate
neighbourhood played an important role in the development of Macedonia. The war in
Kosovo and the unsettled region status already have traditionally great response among
Macedonian Albanians. In the last 15 years, the global political situation has also changed.
After the decline of communism and after the disintegration of Yugoslavia, the role of the US
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and the European Union gained in importance due to their political and military interventions
on the Balkan peninsula. The interests of the great powers, mainly based on economic and
geostrategic reasons, have a very long history on the Balkan peninsula. Not only interests of
the great powers and the international community in the region but also international relations
between Macedonia and its neighbour countries played an important role in the politicalgeographic development of the Macedonian country. In the past all of the four neighbour
countries had shown an interest in the territory of the Macedonian Republic and denied the
existence of a special Macedonian identity and the Macedonian minorities within the very
own territory. The ethnic population, which is the result of a specific historical development
and the tensions between the different ethnic groups, is the most important inner factor of the
political-geographic development. Inter-ethnic tensions, especially the Macedonian-Albanian
relations, have a huge impact on the economic development of Macedonia, which is one of
economically less developed countries and still far away from European standards.
All those factors contributed to some contemporary dilemmas and problems, which the young
Macedonian state has to face today. The conditions in the country and the development since
its independence have marked the conflict between the Macedonian majority and the growing
Albanian minority significantly. The peak of the inter-ethic conflict was reached in the armed
conflict between the Macedonian army and Albanian rebels in 2001. After the Ohrid
Agreement the Macedonian authorities had to grant the Albanian minority a wide range of
rights, however, this is a long and slow process. The relations between the ethnic groups,
which live totally separate lives, are still very tense.
The main problem, relating to foreign policy, is the relation between the neighbour countries.
The period after the disintegration of Yugoslavia, was mainly marked by complicated and in
some cases good relations between Macedonia and its neighbours. The most problems based
on the non-recognition of the constitutional name of the Macedonian Republic, the nonrecognition of the state symbols as well as the interfering in the foreign policy activities were
mainly caused by Greece. Despite the fact, that the conflict between the countries is not yet
solved and has a negative effect on the country’s development of foreign affairs, in the last
few years those two countries manage to cooperate more and more on the economic level.
Bulgaria also caused several problems with its non-recognition of the Macedonian nation,
language and culture, however, an agreement was achieved in 1999. The fact, that Bulgaria
will join the EU, has recently caused growing influence in Macedonia and has also positively
affected the economic cooperation. An important political issue is also the question of the
Macedonian minority in Greece and Bulgaria. Traditionally good relations with Serbia have
deteriorated during the expansionist Miloševič regime and both countries still have some
problems to solve. Problems considering the border were already solved in 2001, however,
recently the Kosovo Albanians are demanding an amendment. A further problematic issue is
the Serbian non-recognition of an independent Macedonian orthodox church. Ironically,
Macedonia after 1991 had the best relations with Albania. The reasons for the exemplary
international relations are to be found mainly within the political situation of the broader
region.
Beside the inter-ethic tensions, the economic underdevelopment is slowing down the
development of Macedonia. The following factors negatively affected the economy after
1991: the loss of the Yugoslavian markets, the Greek economic blockade, armed conflicts,
unstable relations within the country and its surroundings etc. Also the transition process,
which is still lasting, played an important role in the problematic situation regarding the
Macedonian economy. Despite the efforts of the authorities and financial help of the
European Union, the economic forecast is not very promising. The slow economic growth, the
highest unemployment level in Europe, the growing poverty, a broad sector of grey economy,
corruption and criminal, are only some of the most burning questions related to the economic
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situation today. A major problem is also the non-existing or inappropriate infrastructure and
the growing regional differences. The problem of the insufficient infrastructure does not only
appear on the countryside, where the population has been declining in the past few decades,
but also in rapidly growing cities, where slums as well as shanty towns get more and more
prevalent. The unbalanced regional development is therefore a result of the rapid depopulation
of the countryside, the rapid urbanisation and the accumulation of labour and other activities
in cities (especially in Skopje), the general economical situation in the countryside, the
absence of the country’s capital, the lack of foreign investments as well as the indifferent
attitude towards some basic questions concerning the country’s development.
Despite several political, economic and social problems, Macedonia has positive potential for
development and perspectives. Particularly its favourable geostrategic location and its
advantageous natural circumstances provide an opportunity for the development of tourism.
The biggest obstacle for a rapid political and economic development, are unstable
circumstances within the country and within the wider region. Tensions are the main reason
for the lack of foreign investments and the slow economic development in recent years, while
Macedonia economically and socially stagnates although politically it is slowly but relatively
successfully approaching the EU and NATO membership.
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