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5

ВОВЕД

Уште од самото формирање, Европската заедница и 
подоцна Европската Унија (ЕУ) со своите карактеристики на 
комплексен и уникатен систем на регионална интеграција кој 
ги надминува границите помеѓу меѓународната и домашната 
политика ќе се наметне како едно од најинтригантните полиња 
на академско истражување и извор на една од највибрантните 
и иновативни дебати во политичката наука. Процесот на 
европска интеграција како една уникатна фузија на различни 
форми на владеење, институционална надградба, лојалности 
и идентитети, претставува една од најкомплексните форми 
на социолошко-политичка и економска динамика која има 
значајно влијание врз општествениот живот во Европа. 

Следствено, европската интеграција се наметнува како 
исклучително интересна загатка, субјект за истражување и 
мошне поволно поле за теоретизирање. Теоријата позади 
процесот е од централно значење за објективно разбирање на 
комплексните политички и социјални феномени. Теоријата 
на европска интеграција е еден од клучните аспекти на 
европските студии кој, несомнено, се обидува да навлезе во 
сржта на интеграцискиот процес и есенцијално да ја објасни 
неговата природа и воопшто самото значење на процесот 
на европска интеграција. Или, како што тврди Крисочу, 
„оваа интелектуална патека кон објаснување и разбирање на 
настани од вистинскиот живот е централна во изучувањето 
на европската интеграција, бидејќи ја открива структурата на 
односи помеѓу множество на јавни, полу-приватни и приватни 
актери, вклучени во процесот кој го зајакнува политичкиот 
систем на Европската Унија“.1

1  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration”.  Sage Publications, 
2001, стр.1
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Повеќе од педесет години теоретизирање за процесот на 
европска интеграција ќе резултираат со вистинско богатство 
на теоретски модели кои ги надминуваат границите на 
дисциплинарната поделба и ги тангираат сите аспекти на 
процесот на европска интеграција. Килер укажува  на три 
етапи во развојот на теоријата на европска интеграција.2 

Првата етапа, која го следи иницијалниот развој на 
процесот на европска интеграција, ќе биде проследена со 
доминација на биполаритетот меѓу неофункционализмот 
и теоријата за меѓувладина соработка и нивните обиди да 
генерираат „голема“ теорија (grand theory) на интеграција која 
се обидува да ги опфати сите параметри на процесот и која 
долго време ќе ја дефинира теоретската срцевина на европските 
студии. После еден период на стагнација, деведесеттите години 
од минатиот век ќе ја означат третата етапа на современиот 
дискурс на процесот на европска интеграција која, поттикната 
од оживувањето на процесот на интеграција преку реформите 
на Единствениот европски акт и Договорот од Мастрихт, ќе 
означи своевиден бум на академската дисциплина на Европски 
студии и развој на голем број на мултидисциплинарни 
теоретски концепции. 

Оваа ренесанса на теоријата за европска интеграција 
ќе продуцира две принципиелни линии на размислување. 
Државноцентричниот концепт, кој произлегува од корпусот 
на меѓународни односи, гледа на Европската Унија како 
на меѓународен режим во кој доминантна позиција има 
релативната моќ на државните актери. Во рамките на 
академската дебата оваа перцепција е принципилно 
застапена од доминантниот рационалистички теоретски 
модел на либерална меѓувладина соработка (liberal 
intergovernmentalism). Конципирана како суперсистемска 
(макро) теорија, таа тргнува од експликација на процесот на 

2  Keeler, John. „Mapping EU Studies: The Evolution from Boutique to Boom Field 1960–
2001“. Journal of Common Market Studies, Vol.43, No. 3, 2005, стр.551–82
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ВОВЕД

европска интеграција како режим на меѓудржавна соработка 
чијашто динамика е условена од резултатите на пазарењето 
на државните интереси, и е цврсто контролирана од страна на 
државите членки. Низ оваа призма, државните преференци се 
формираат како резултат на притисок од страна на домашните 
економски и секторски интереси. Супранационалните 
институции и останатите недржавни актери  имаат маргинална 
улога во целиот процес, дотолку што тие не се способни да 
вршат автономно влијание врз исходите на процесот и да го 
ограничат државниот суверенитет, при што нивното постоење 
се сведува на механизам за гарантирање на почитувањето 
на државните заложби. Следствено, според теоријата за 
либерална меѓувладина соработка, целокупната динамика на 
процесот на интеграција е резултат на  активностите на владите 
на државите членки и нивните делиберации во преговорите на 
историски одлуки. 

Втората линија на теоретизирање се базира на хипотезите 
на таканеречената „средна“ (middle-range) теорија која повеќе 
се задржува на определени аспекти на процесот отколку 
на неговата целовитост. Оваа „нова“ теорија на европската 
интеграција покрај природата на самиот процес посветува 
големо внимание и на експликација на производите т.е. ефектите 
од интегративниот процес. Суштината на ова гледиште е 
концептуализацијата на Европската Унија како политички 
систем, т.е. како полицентрична и плуралистичка средина 
на дисперзирана моќ во која се испреплетуваат интереси и 
влијанија на голем број на државни и недржавни актери. Затоа, 
предмет на перцепција е, пред сѐ, мултидимензионалноста и 
хетерогеноста на  Европската Унија, процесот на креирање 
на политика и владеење, како и улогата на институциите на 
ЕУ и останатите недржавни актери. Теоријата од среден 
домет претставува и враќање на компаративната политичка 
наука како методолошки компатибилен научен инструмент 
наспроти претходната доминација на меѓународните односи 
во методолошкото теоретско проучување на европската 
интеграција. Во овој контекст, принципиелно се исдвојуваат 
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два компатибилни теоретски модели: концептот на 
повеќестепено владеење и новиот институционализам.

Оттука, ова четиво се сосредоточува врз разработка на еден 
опширен критички осврт на оваа дихотомија на доминантни 
парадигми во современата академска дебата, надополнет 
со хронолошка анализа на најважните етапи на развојот на 
теоријата за европска/регионална интеграција. Основна цел на 
текстот што следи е да им понуди на студентите по европски 
студии и истражувачите на европската и регионалната 
интеграција една дескриптивна, критичка и аналитичка рамка 
за продлабочено разбирање на теоретските претпоставки и 
објаснувања на овие комплексни процеси. 

Оваа заложба се манифестира преку детален хронолошки 
осврт на теоријата за европска интеграција и презентација на 
најбитните теоретски достигнувања на ова поле. Следствено, 
првото поглавје е посветено на таканаречената пратеорија на 
регионална интеграција и се состои од екпликација на првите 
теоретски модели на меѓународна соработка: функционализам, 
федерализам и трансакционализам. Второто поглавје се 
фокусира врз теоретските потфати за конципирање на „голема 
теорија“ на европска интеграција. Во овој дел најголемо 
внимание се посветува на неофункционализмот, како една 
од најексплоатираните теории на регионална интеграција, 
но и на класичната теорија за меѓувладина соработка како 
нејзин критички пандан. Останатите поглавја од оваа 
книга се фокусираат врз современиот дискурс на процесот 
на европска интеграција. Третото поглавје е посветено на 
детална анализа на доминантниот државно-центричен модел, 
теоријата за либерална меѓувладина соработка. Четвртото и 
последно поглавје од овој дел го анализира новиот бран на 
стожерни теории од среден домет: теоријата за постепено 
владеење и трите варијанти на „новиот“ институционализам: 
инстутуционализам на рационален избор, социолошки 
институционализам и историски институционализам. 
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I 
ПРАТЕОРИИ НА ПРОЦЕСОТ  

НА РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА

Првите академски потфати насочени кон теоретизирање 
на феноменот на интеграција,  кои често колективно се 
класифицираат под поимот пратеории на регионалната 
интеграција, претставуваат пионерски обиди за објаснување 
и предвидување на резултатите на еден политички феномен, 
кој низ нивната призма претставува најадекватно решение 
за постигнување на траен мир помеѓу државите. Првите 
студиски експликации на процесот на регионална интеграција 
настануваат во еден специфичен историски контекст кој 
всушност и ја детерминира нивната основна теоретска 
загатка. Станува збор за периодот на Втората светска војна и 
поствоениот период, кои се обележани со огромни човечки 
и материјални загуби и во својата целост го откриваат 
деструктивниот потенцијал на вооружениот меѓународен 
конфликт. 

Следствено, трите пратеоретски модели на регионална 
интеграција, т.е. функционализмот, федерализмот и 
трансакционализмот се сосредоточени кон решавање на една 
заедничка загатка, а тоа е воспоставување на определени 
чинители кои во целост ќе ги отстранат меѓународните 
конфликти и ќе обезбедат услови за долгорочен мир.  И покрај 
тоа што прашањето околу модалитетите за избегнување на 
воени конфликти во Европа потекнува уште од средниот век 
и претставува една од класичните парадигми на политичката 
наука и меѓународните односи, пратеориите на регионална 
интеграција успеваат да развијат уникатни и оригинални 
теоретски модели кои ќе му се спротивстават на, во тоа време 
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веќе етаблираното, реалистичко толкување на меѓународните 
односи. 

Она што ги обединува овие концепти е нивната 
теоретизација на ненасилни средства како инструменти 
на меѓународен и регионален мир. Тие се занимаваат со 
концептуализација на мирољубиво креирање на човечки 
содружувања во пошироки политички ентитети кои свесно 
влегуваат во аранжмани кои ја исклучуваат употребата на 
сила. Наспроти рационалистичкото реалистичко толкување 
на улогата на тесни политички елити во креирањето на 
националните интереси и нивниот автономен статус во 
меѓународните односи, првите теоретичари на регионалната 
интеграција внесуваат нови параметри во објаснувањето 
на државното поведение – улогата на недржавни чинители, 
влијанието на комуникацијата и губењето и трансферот на 
суверената моќ на државата. 

Меѓутоа и покрај големиот број на допирни точки, во 
својата теоретска експликација на интеграцискиот процес 
овие дискурси доаѓаат до сосема различни разултати. Така, 
трансакционализмот заговара создавање на безбедносни 
заедници кои нема да го нарушат интегритетот на државите 
нации, федерализмот оди во друг екстрем на комплетен 
трансфер на суверенитетот на европските држави кон 
еден заеднички федерален центар на моќ, додека пак 
функционализмот аргументира глобален режим во кој нема 
место за државниот авторитет.   

Од друга страна, периодот помеѓу двете светски војни 
создава дела кои се занимаваат со прашањето на политичка 
унификација и кои имаат сериозна интелектуална важност.3 
Меѓутоа, во стриктно академски рамки, суштинскиот 
развој на теоријата за европска интеграција започнува со 

3  На пример види Coudenhove-Kalergi, Richard. N.„Pan Europe“. New York: Alfred 
A. Knopf, 1926 
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пратеоретските модели кои за разлика од претходните 
повеќе пропагандни обиди, претставуваат научно засновани 
и теоретски и нормативно адекватни концепти кои се во 
согласност со модерните политиколошки стандарди. Сепак ова 
не значи дека станува збор за академски потфати кои немаат, и 
на места, сериозни недостатоци. Посебно доколку се споредат 
со подоцнежните покомплексни теории на регионална 
интеграција, пратеоретските концепти се одликуваат со 
определена доза на наивност и некомплетност. Така, имајќи 
го предвид временскиот контекст кога настануваат, кај 
федерализмот и функционализмот (трансакционализмот 
тука е исклучок) на многу места е воочливо преклопување 
на академското со политичкото кое резултира со определени 
елементи на програми за политичка акција. Сепак и покрај 
ваквите недостатоци, овие теоретски модели се сè уште 
актуелни и нивните согледувања имаат поширок глобален 
опсег. Нивното значење е исклучително големо, дотолку 
повеќе што пратеориите на регионална интеграција извршиле 
подеднакво силно влијание како врз подоцнежните теоретски 
модели, така и врз голем број на политички актери кои се 
историски дел од архитектурата на Европската Унија.  
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1.  ФУНКЦИОНАЛИЗАМ

Функционалистичкиот теоретски концепт се смета 
за пионерски потфат во теоријата за интеграција која, 
имајќи го предвид временскиот контекст кога за првпат се 
појавува, дава единствен и револуционерен пристап кон 
изучувањето на меѓународните односи. Функционализмот 
многу често се опишува и како „интелектуален претходник“ 
на неофункционалистичката и современите теории за  
интеграција, кои пак претставуваат мејнстрим на 
супранационалната политичка мисла. И покрај тоа што 
функционализмот не е замислен како теорија на европска 
интеграција, бидејќи како производ нуди универзални, а не 
регионални решенија, сепак тој не може да се апстрахира 
од дисциплината на европски студии бидејќи ги поставува 
основите на супранационалниот теоретски опсег, но и 
практично претставува фундаментално влијание врз 
концептите на Жан Моне во креацијата на Европската 
заедница за јаглен и челик во 1951. Клучен автор, а воедно и 
основач на функционализмот е Дејвид Митрани, романски 
автор кој својата академска кариера ја гради во Велика 
Британија и САД. Под влијание на меѓународното мировно 
движење, социјалдемократијата и бихејворизмот, тој го 
создава функционализмот како теоретски дискурс кој е 
директно изложен во неговото капитално дело „Оддржлив 
мировен систем“  (A Working Peace System), објавено во 1943 
година. 

Оттука, ова поглавје го истражува функционалистичкиот 
дискурс и неговото влијание врз процесот на европска 
интеграција. Покрај деталната анализа на фунционалистичките 
хипотези, во ова поглавје, консеквентно ќе биде разгледан и еден 
критички синопсис. Исто така, концентрацијата е насочена и 
кон современите обиди за тестирање на функционалистичките 
наоди врз сегашната европска реалност.
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Теоретски осврт

Според зборовите на Розамонд, функционализмот 
беше една гранка на широкото движење кое бараше да ги 
теоретизира условите за ставање крај на човечките конфликти 
и кое пронајде интелектуален простор во турбулентната 
политичка клима на 40тите години на дваесеттиот век.4 За 
подобра деконструкција на овој модел, многу е значајно да 
се опфати историскиот контекст во чии рамки се создава 
функционализмот. Станува збор за средината на Втората 
светска војна со сè уште свежи сеќавања на хоророт од Првата 
светска војна. Оттука, не е изненадување што крајната цел на 
овој теоретски дискурс е креација на оддржлив глобален систем 
кој би бил во можност да обезбеди траен мир и максимизација 
на јавната благосостојба. Така, според Митрани, „задачата со 
која се соочуваме е како да се изгради реалноста на заеднички 
интерес за мир..., со револуционерен елемент инјектиран во 
војна кој пак бара нов смисол на мирот: не мир кој би ги држел 
нациите тивко одвоени, туку мир кој би ги собрал во активно 
заедништво, не стариот статичен и стратешки поглед, туку 
социјален поглед кон мирот“.5 

И покрај тоа што ваквиот обид е привидно идеалистички 
обоен, напротив, функционализмот може слободно да 
се окарактеризира како сериозен и прагматски пристап 
кон светската политика, со стратешка цел за создавање на 
системи за долгорочен мир кои своето кредо го базираат 
на алтруистичкиот концепт за природата на човештвото: 
„темелите на функционализмот инклинираат кон 
позитивистичкиот поглед кон човечките способности и 
до определена мерка и човечката природа, ..... следствено 
човечките суштества треба да бидат и рационални кон она што 
претставува нивна потреба, но и креативни, имајќи ја предвид 

4  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.32.
5  Mitrany, David. „A Working Peace System“.  Chicago: Quadrangle Books, 1966, стр.92.
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конструкцијата на авторитетни институции кои можат да ја 
изведуваат функцијата која им е зададена [оттука произлегува 
и поимот функционализам]“. 6 

Централниот концептуален стожер на 
фунционалистичката теорија е опозицијата кон нацио-
нализмот и територијалната организација кои според 
Митрани се главните извори на конфликти. Тој препознава два 
глобални трендови. Првиот тренд е растот на националните 
држави и неговиот инпут врз природата на домашната 
политика. Станува збор за процес кој повеќе од еден век 
создава нарушувања во светскиот поредок создавајќи една 
констелација каде потрагата по национален суверенитет оди 
преку важноста на мирна консолидација на конфликтите. 

Од друга страна, паралелно на овој тренд се јавува друг 
контрадикторен процес на меѓународно поврзување кое 
Митрани го нарекува „материјална страна“. Во прашање 
е процес на неизбежна соработка помеѓу држави, кој е 
интензивиран со технолошка иновација и економско 
усовршување, кој пак недвосмислено додава  дополнителен 
притисок врз состојбите на меѓународната сцена. 

Оттука, приоритетна задача на функционалистичката 
теоретска матрица е да ги помири овие трендови. Во 
фунционалистички дух, на светот му треба комплетно нова, 
епохална визија која ќе успее да ги надмине конформистичките 
и традиционалистичките политички идеи кои се поврзани со 
концептите на територија и авторитет. Фунционалистичкиот 
пристап „бара, преку поврзување на авторитетот со специфична 
активност, оттргнување од традиционалната врска помеѓу 
авторитетот и дефинитивна територија (поттикнат од страна 
на некоја асоцијација или пак федерација на нации)“.7

6  ibid, стр. 31, 33.
7  ibid, стр.27.
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Соодветно на горе наведеното, функционалистите ја 
позиционираат нивната основна премиса во улогата на 
државата - нација како најголема пречка и бариера за мирна 
коегзистенција. Како што потенцира Митрани, „мирот нема 
да биде обезбеден доколку светот го организираме врз основа 
на принципот кој го разделува“.8 Функционалистите цврсто му 
опонираат на системот во кој доминираат државно-центрични 
атрибути, систем кој го политизира општеството и кој преку 
своето тврдоглаво инсистирање на државен суверенитет 
преставува непресушен националистички извор. За Митрани, 
државите претставуваат „политички ампутации“ кои го 
слабеат моменталниот поредок: без да посветат внимание 
врз вистинските прашања на различни нивоа на богатство, 
природни ресурси и моќ помеѓу нив, тие се расположени да се 
фокусираат на сопствените „права“, истовремено комплетно 
игнорирајќи ги одговорностите. 

Базично, овој модел на организација продуцира еден 
вид на дилема на концептот држава: од една страна светот 
се соочува со проширувањето на државната моќ на интерен 
план, додека на меѓународно ниво државата го губи своето 
значење поради надворешни притисоци. Овој парадокс креира 
состојба која функционалистите ја нарекуваат „системска 
анархија“ на светско ниво која создава неред во меѓународните 
односи. Суштината на проблемот е ирационалниот концепт на 
држава-нација кој се покажува како неспособен да ги задоволи 
човечките потреби за обезбедување меѓународен мир. Преку 
националните интереси како алфа и омега на сопствениот 
егзистенцијализам, државите создаваат деструктивистички 
континуум во меѓународната арена преку очигледното 
преклопување на интереси, кое е и главен генератор на 
конфликти. Или како што аргументира Ворлеиг,  „за 
функционалистите, државите се дистракција од вистинскиот 
предмет:  максимaлизација на благосотојбата за сите граѓани“.9

8  ibid, стр.96.
9  Warleigh, Alex. „Flexible Integration-Which Model for the European Union“.  Sheffield: 
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Додека од една страна воопшто не изненадува 
функционалистичкото себеназначување за најголем критичар 
на перцепцијата за државата како финално решение и „крај сам 
по себе“, од друга страна интересно е што функционализмот е 
дури и покритичен кон дискурсите на другиот екстрем, односно 
создавање на институционализиран систем кој би резултирал 
со креација на нова глобална држава или федерација која би 
управувала со светот. Уште повеќе, може слободно да се каже 
дека функционалистичкиот пристап е во строга опозиција 
на било каков облик на регионална организација која во себе 
вклучува државнотворни елементи. 

Според функционалистите, било кој регионален потфат 
суштински нема да промени ништо бидејќи сè уште ќе имаме 
прокламација на регионална централизација на авторитетот. 
Регионализмот сè уште пледира на дефиницијата на територија 
како средство на диференцирање помеѓу членови и не-
членови со што суплементарно се зголемува поделбата помеѓу 
нив. И покрај тоа што на прв поглед овој тип на поврзување 
би наликувал на интеграциски процес, тој во својата суштина 
останува центристички и конформиран политички систем, 
само со зголемена вертикална кореографија која не дава 
можност за вистинска соработка без ограничувања. Според 
функционалистичките гледишта, регионализмот може да се 
интерпретира како процес кој ги мултиплицира недостатоците 
на концептот нација-држава, т.е. „уште повеќе, регионалните 
шеми – како што ги разбираат нивните пропагатори - не само 
што ќе репродуцираат државни функции на супранационално 
ниво, туку исто така ќе ги остават недопрени структурите кои 
донесуваат одлуки во самите држави членки“.10 

Вака поставениот концепт води кон доминација на 
најмоќните држави. Како примери за вакво следство на 

Sheffield Academic Press, 2002, стр.23.
10  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.38.
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настаните Митрани ги посочува и Лигата на народите, 
но и Обединетите нации кои се засноваат на принципот 
на национално одвојување кое не може да обезбеди 
функционален систем. Регионалниот пристап не може ниту 
да го реши основниот проблем на национализмот. Како што 
аргументира Крисочу: „супранационализмот аплициран во 
специфичен регионален контекст, кој создава пошироко ниво 
на територијален авторитет, е соодветно перцепиран како 
потенцијален извор на реплицирање на националистички 
чувства на ниво кое ја надминува државата-нација“.11 

Доколку се земе предвид она што досега беше кажано, 
не треба да изненадува фактот што во визијата на Митрани 
за светскиот систем нема место за процесот на европска 
интеграција, кој како резултанта ќе има создавање на европска 
федерална држава. Оттука, во рамките на проблемот на 
„забуните на федерализмот“ како што посочува Митрани, 
се јавува парадоксот на Јанусова глава. Додека европскиот 
федерализам се претставува како најдобро решение за 
проблемот на конфликт во Европа, според Митрани се чини 
дека „проблемите кои сега ги поделуваат националните 
држави со голема сигурност ќе изникнат повторно во било 
кое територијално поврзување; нивните димензии би биле 
поинакви, но не и нивната злобна природа“.12 Соодветно, 
национализмот, кој е производ на државата-нација, ќе биде 
заменет со национализам на европско ниво. 

За Митрани процесот на европска интеграција е обична 
конструкција со политички цели, неговата политичка 
унија мора да биде националистичка и на крајот ќе стане 
централизирана. Или пак, со други зборови, федерална 
европска супер држава би била „крал без функционални 

11  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.41.
12  Mitrany, David. „A Working Peace System“.  Chicago: Quadrangle Books, 1966, 
стр.46.
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алишта“.13 Федералниот исход сè уште ќе се однесува како 
посебна држава наспроти остатокот од светот и само би ги 
променил димензиите на национализмот, но не и неговата 
природа. Така, според Крисочу, „федерацијата Митрани 
ја гледа како нефлексибилен политички аранжман, како 
тип на политичка организација  која би можела повеќе да 
ги зголеми, отколку трансцедентира, постоечките поделби 
на социетално ниво што би резултирало со територијално 
реаранжирање“.14 Финалниот исход на оваа интеграција би 
бил уште една супер држава, ригиден и лимитирачки систем 
кој уште повеќе би го поделил светот без да обезбеди простор 
за хоризонтална функционална соработка. Оттука, Митрани 
аргументира, „Европа се поттикнува да се стесни назад 
во рамките на тесниот комфор на сопствените ѕидини“.15  
Сепак, мора да се потенцира дека и покрај тоа што Митрани 
се противи на европската интеграција со федерална крајна 
цел, сепак тој имал голема почит кон Европската заедница 
за јаглен и челик и Евроатом каде што можат да се пронајдат 
елементи на функционалистичката логика и хоризонтална 
супранационална и технократска соработка. Од друга страна, 
Европската економска заедница сè уште значела политизација 
на првобитните функционалистички констелации.

Следствено на првата функционалистичка хипотеза 
на противење на територијално засновани авторитети како 
најголема пречка на светскиот мир, се надоврзува второто 
ниво на овој теоретски дискурс т.е. започнување со процес 
на раслојување на овие авторитети и профилирање на 
функционален глобален систем, како решение за дефинитивен 
мир т.е. „единственото логично чувство за мирна промена е на 
меѓународно ниво да се прави она што се прави на домашно: 

13  Mitrany, David. „The Prospect of European Integration: Federal or Functional“. 
Journal of Common Market Studies, Vol.4 No.2, 1965, стр. 119–49.
14  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.40.
15  Mitrany, David. „A Working Peace System“.  Chicago: Quadrangle books, 1966, 
стр.183.
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промените на границите да се направат непотребни преку 
континуиран развој на заеднички активности и интереси преку 
истите граници“.16  Постоечката „материјална меѓузависност“ 
помеѓу државите е добра почетна точка. Технолошките и 
научните откритија ги поткреваат политичките, социјалните и 
моралните грижи кои пак можат да се решат само на глобално 
ниво. 

Тука се наметнува претпоставката дека негативната 
врска помеѓу територијалниот опсег на човечките проблеми 
и политичкиот авторитет од една страна и придобивките за 
благосостојбата, кои произлегуваат од супранационалните 
аранжмани, од друга страна генерира притисоци за системска 
реформа.17 Функционалистичката перцепција укажува дека 
единствен метод за обликување на оваа меѓузависност е 
функционалната глобална соработка. Главната задача е да 
се поттурнат различните национални страни во процес на 
интензивирана соработка на секое можно поле истовремено 
игнорирајќи ги и ставајќи ги на страна оние прашања кои би 
можеле на продуцираат конфликти. 

Митрани разликува два вида на соработка: една на 
политичко и конституционално ниво, а другата е техничката 
соработка. И покрај тоа што политичката соработка е 
несомнено важна, таа се покажала како контра-продуктивна 
доколку се имаат предвид неуспешните обиди за многу 
мировни договори и институционални аранжмани (на пр: 
Лигата на народите). Решението лежи во рамките на процесот 
на техничка и фунционална соработка. Доколку постои широка 
глобална меѓузависност помеѓу економските, технолошките и 
услужните сектори, тогаш процесот на спојување на држави 
и деклинацијата на националистичката идеологија би се 
појавиле како еволуциски исход. Во овој контекст, успешноста 

16  ibid, стр.62.
17  Marks, Gary. Hooghe, Liesbet. „A Postfunctional Theory of European Integration: 
From Permissive Consensus to Constraining Dissensus“.British Journal of Political 
Science, Vol.39 Issue 01, 2009, стр. 3.
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на интеграцискиот процес е функција на обезбедување на 
консензус околу практични цели и воздржување од употреба 
на политика на моќ. Така Капорасо констатира дека:

„Функционалистите........ веруваат во можноста да 
се дефинираат определени неполитички аспекти на 
човечките потреби, неполитички во смисла на тоа 
што постои високо ниво на концензус кое се однесува 
на нив. Таквите области се нарекуваат „технички“ 
или „ориентирани кон благосостојба“........ Крајниот 
резултат би била заедница во која интересите и 
активностите се ускладени и во која политката е 
заменета со решавање на проблеми“.18

Следствено, визијата на Митрани за човечкото владеење 
е недвосмислено технократска:

„функционалистичкиот лек кој го предложи 
Митрани беше непринудно градење на 
меѓународната заедница кое се концентрира на 
решавање на човечките конфликти и задоволување 
на основните потреби за благосостојба преку 
суптилно ефективна рационална технократија 
која би трансцедентирала било какви догматски 
територијални предвидувања“.19 

Или со други зборови, моторот на оддржливиот мировен 
систем е придвижуван од страна на експерти и правила наместо 
од страна на политичари. Оттука, функционалистичкиот 
модел ја предвидува неизбежноста на триумфот на „социо – 
економскиот постепен развој и супремација на благосостојбата 
и технологијата над политиката на моќ“.20

18  Caporaso, James A. „Functionalism and Regional Integration: A Logical and Empirical 
Assessment“, Beverly Hills, CA: Sage, 1972, стр. 27.
19  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр. 38.
20  Pentland, Charles. „Functionalism and Theories of International Political Integration“, 
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Функционализмот го позиционира своето внимание 
врз еволуцијата на нештата. Тој не прокламира идеални 
форми на организација, туку почнува „од долу“ при што 
се фокусира на функциите. Како што укажува Розамонд, 
„функционалистичката мантра имала тенденција да биде 
- формата ја следи функцијата“.21 Кога еднаш функцијата ќе 
почне да тече, таа ќе ги отвори перспективите за глобален 
институционален дизајн. Притоа главната поента на 
функционализмот во овој стадиум е флексибилноста на овој 
дизајн кој не смее да биде ригиден и дефинитивен, туку треба 
да следи определени задачи и да биде способен да презема 
форма која е раководена од човечките потреби. Или како што 
вели Митрани,

 „функционалните димензии ....., се детерминираат 
себе си. Во таква  матрица функцијата ги 
детерминира своите соодветни органи...... 
Функцијата, може да се каже, го детерминира 
извршниот инструмент за својата соодветна 
активност и по пат на истиот процес обезбедува 
потреба за реформа на истиот инструмент во секој 
стадиум“.22

Следствено, скелетот и темелот на функционалистичкиот 
систем се техничките транснационални организации кој 
можат да изведуваат колективни задачи кои се насочени 
кон светска благосостојба и кои ја извршуваат функцијата 
која им е назначена. Тие би биле од кохезивна природа и би 
имале многу подобар ефект отколку државно центричните 
влади, тие би ја отстраниле народната лојалност надвор 
од државата  истовремено редуцирајќи ја можноста за 

во Groom, Arthur J.R. и Taylor, Paul (eds), „Functionalism: Theory and Practice in 
International Relations“. London: University of London Press, 1975, стр.9–24.
21  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, стр. 
34.
22  Mitrany, David. „A Working Peace System“.  Chicago: Quadrangle Books, 1966, стр. 
72, 73.
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меѓународен конфликт. Доколку се има предвид природата на 
(технократските) задачи кои ги извршуваат, функционалните 
институционални аранжмани можат да останат независни, 
но тие се комплементарни и би можеле функционално да се 
координираат. Кога еднаш ваквиот систем ќе почне да работи 
со низок интензитет, а портретиран со операционализација на 
мал број на фунционални агенции, тој ќе започне прогресивно 
да се шири. Понатамошната еволуција би резултирала со 
комплексна мрежа на функционални организации кои би ја 
зголемиле меѓузависноста  и би го оттргнала суверенитетот од 
државите т.е. „со тоа што ќе задолжиме определен авторитет 
со определена задача, се трансферира парче од суверенитетот 
од стариот авторитет кон новиот; и акумулацијата на таквите 
парцијални трансфери со време ќе донесе до транслација на 
вистинското седиште на авторитетот“.23 Со време, овој тип на 
интеграција би почнал со иницијација на неизбежни промени 
исто така и на идеолошкото скалило. Со други зборови, она 
што актерите го перцепираат како важно едноставно се менува 
како што благосостојбата станува приоритет и инстанците на 
успешна соработка обезбедуваат модел на идна соработка.

Митрани укажува на неколку постоечки примери во 
неговото време на кооперативни функционални аранжмани 
кои можат да бидат солидна база за понатамошен развој. 
Така тој укажува на примерот на Меѓународната поштенска 
унија, како и на повеќето агенции на Обединетите нации 
како на добра матрица, но сепак според него тие сè уште се 
на почетното скалило на неговиот модел на прогресивна 
еволуција. Според Митрани, оддржливиот систем содржи 
четири нивоа на еволуција на организацискиот развој:   

1. Координација во рамките на иста група на функции;

2. Координација на неколку групи на функционални 
агенции;

23  ibid, стр. 31.



I ПРАТЕОРИИ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА

23

3. Меѓународни агенции за планирање;

4. Вкупен политички авторитет поставен над овие 
модалитети.

Притоа, треба да се нагласи важноста на последното ниво 
бидејќи тоа многу лесно би можело да го загрози целокупниот 
процес. Тоа треба да дојде на самиот крај, и тоа стриктно како 
резултат на претходните функционални аранжмани. И покрај 
тоа што на прв поглед се чини дека функционализмот има 
тенденција да го отстрани политичкото, всушност станува 
збор за вметнување на политиката во друг контекст. 

Главната цел на оваа реконтекстуализација е 
оттргнувањето и алиенацијата на политиката од идејата за 
држава. Во овој нов контекст, политиката треба да има ниска 
профилација, бидејќи единствен критериум за претставување 
треба да биде техничкиот капацитет и професионализмот на 
личноста. 

Митрани се залага за стриктна техничка репрезентативност 
како гарант за ефективно и исполнително владеење, со што 
го спотивставува својот концепт на „работна демократија“ 
наспроти концептот на „гласачка“ демократија. Тој смета 
дека секој институционален аранжман (агенција) би требала 
да има специјализирано собрание кон кое треба да даде отчет, 
истовремено уважувајќи го принципот на еднаквост. Или 
како што потенцира Ворлеиг, „кај функционалистичката 
мисла не постои поделба на „висока“ и „ниска“ политика, во 
реалистичка смисла“.24 

Главниот катализатор и движечки мотор на промена 
треба да биде јавното мислење: „самиот факт дека тој 
[системот] ќе го концентрира своето внимание врз практични 
теми и активности, би им овозможил на луѓето подобра шанса 

24  Warleigh, Alex. “Flexible Integration-Which Model for the European Union”.  
Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002, стр.22.
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да пресудуваат врз сопствено убедување отколку што тоа им 
го овозможуваат вообичаените политички аранжмани“.25 
Понатаму, целокупната интеграција и градење на институции 
треба да биде резултат кој ќе биде условен од рационалните 
потреби на јавноста. Епилогот би бил „интеграција каде 
индивидуите развиваат поголема свесност за нивните 
заеднички потреби (и интереси) и се подготвени да ги 
трансферираат своите лојалности, функција по функција, 
кон новосоздадените заеднички институции“.26 Во еден ваков 
процес, постепениот трансфер на лојалност со текот на времето, 
во сумарна смисла, би резултирал со значително намалување 
на афинитетот кон националните политички власти на сметка 
на транснационалните функционални аранжмани. Како краен 
резултат, овој тип на глобално функционално владеење би го 
направил државниот принцип инфериорен. 

Критички осврт

Иако е често критикуван, функционализмот несомнено 
претставува основачка и една од највлијателните теории за 
интеграција. Доколку се има предвид историскиот контекст 
во кој се издигнува, функционализмот е несомнено новитет, 
дури и епохална теорија која ги надминува конвенционалните 
перцепции за глобална организација. Слободно може да 
се каже дека функционализмот отворил комплетно нова 
перспектива и презентирал оригинална алтернатива во 
меѓународните односи. Функционализмот е предвесник и 
академски извор на неколку етаблирани политиколошки 
теоретски модели, пред сè, на неофункционалистичката 
теоретска школа, која пак има огромно влијание врз развојот на 
теоријата за европска интеграција, но и помеѓу останатите на 
теоријата за меѓузависност и теоријата на режими. Со својата 
прагматска природа, успешно избегнувајќи ја идеалистичката 

25  Mitrany, David. „A Working Peace System“.  Chicago: Quadrangle books, 1966, стр.79.
26  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр. 38.
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замка, функционализмот демонстрира револуционерни 
теоретски концепти кои имаат директно влијание врз Моне, 
кој пак со својот Моне-метод непосредно го имплементира 
функционалистичкиот дискурс во создавањето на Европската 
заедница за јаглен и челик (и покрај минимизирањето на  
главната функционалистичка цел за териоријална дисолуција).   

Сепак, овие пионерски обиди во теоријата на интеграција 
внесуваат и многу контрадикторности. Функционализмот 
полага надеж во едно  наивно верување во можноста за 
создавање на светски функционален систем. Се чини дека 
овој теоретски дискурс не е во согласност со реалноста на 
меѓународната арена, која ја перцепира, препоставувајќи 
дека брзо распаѓање на глобусот, заснован на држави, е 
возможен дури и во период на очигледен обратен процес на 
државотворност. 

Функционализмот започнува од една помалку апсурдна 
премиса која вели дека стриктно функционални и технички 
прашања можат да бидат отстранети од политичката 
реалност. Преклопувањето на политичкото и техничкото 
и посебно економското е толку тесно, при што сите обиди 
комплетно да се имплементираат рационално-технократските 
основи на функционализмот кај политичките елити се чинат 
невозможни. Со своето идеализирање на технократијата, 
функционализмот не нуди вистинско ограничување и баланс 
на претпоставеното технократско владеење. Уште повеќе, 
преку игнорирањето на политиката, функционализмот ги 
базира своите верувања врз наивноста на рационалниот 
процес на учење и социјализација. Така Розамонд констатира 
дека „она што на функционализмот му недостасуваше е 
теорија на комуникативна акција: како актерите доаѓаат (или 
би дошле) до верување во определени нешта за светот“.27 
Неговото величење на човечката рационалност и очекувањата 

27  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, стр. 
41.
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дека кога таа еднаш ќе се соочи со функционалистичкиот 
метод ќе се покори на рапидна когнитивна промена се 
покажаа како погрешни. Функционализмот сепак е научно 
слаб теоретски курс и воедно не содржи добри емпириски и 
методолошки атрибути. Неговиот предвидувачки елемент 
очигледно бележи неуспех, бидејќи последните педесет години 
не можат да посведочат некакви когнитивни промени кај 
луѓето кои самиот функционализам се обиде да ги предизвика. 
Сепак, иако неговите визии за иднината се само парцијално 
реализирани, треба да се признае дека „делото на Митрани 
беше повеќе наменето за адвокатура отколку за предвидување, 
и оттука, да се суди за функционализмот врз овие основи е да 
се користи форма на теоретска евалуација која не е соодветна 
со теоријата која е во прашање“.28   

Преродба на функционализмот   

Иако често критикуван, функционализмот сè уште се смета 
за добра подлога за понатамошна концептуална надградба 
на европската интеграција. Во последно време оваа теорија 
доживува своевидна преродба, пред сè, преку теоретските 
контекстуализации на функционализмот на определен број 
современи теоретичари (Тејлор, Харисон, Пентланд, Форсајт, 
Ворлеиг итн). Како што воочува Розамонд, „парадоксално, 
иако многу курентни теоретичари на интеграцијата би 
одбиле афилијација со функционализмот, скорешните дела 
посветени на владеењето во ЕУ со сигурност го делат имиџот 
на комплексни, преклопувачки, авторитети на повеќестепено 
владеење кои ги наоѓаме во функционалистичкиот 
репертоар“.29 

Во овој контекст, со своето инсистирање за еволуција на 
нештата и флексибилност на институциите, функционализмот 
може да биде многу корисен во објаснувањето на константната 

28  ibid., стр.41.
29 ibid, стр. 39.
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адаптација на Европската Унија  на глобалните промени. Според 
Ворлеиг, функционализмот парцијално обезбедува средства 
за разбирање на моменталната состојба и веројатната иднина 
на европската интеграција, и од нормативен и од емпириски 
аспект, кое пак е надвор од призмата на останатите теории 
засновани на меѓународните односи. Оттука, тој констатира 
дека паралелите на функционализмот со современата 
Европска Унија се зачудувачки  при што се одсликуват многу 
појасно од визиите кои ги нудат неофункционалистичката 
теорија или пак државно центричната школа. 30 И навистина, 
доколку се направи анализа на денешната состојба на 
процесот на соработка во Европската Унија, многу јасно се 
воочуваат функционалистички траги. Поголемиот дел од 
институционалната архитектура се заснова на технократски 
параметри, поготово доколку се разгледаат составите и 
дизајнот на Комисиите на Жак Делор, но и Комисиите 
во подоцнежните периоди. Јасно е дека интензивираната 
економска меѓузависност ги врамува унилатералните 
политички акции со што овозможува простор за понатамошна 
прогресија на супранационални иницијативи за владеење. 
Европската Унија во последните 20 години се соочи со голема 
експанзија на легислатива усвоена по пат на коодлучување, но и 
со намален број на јавни политики кои се управуваат со гласање 
по пат на апсолутно мнозинство, процес кој оди директно во 
полза на понатамошна супранационална интеграција. Или да 
заклучиме со зборовите на Ворлеиг: „функционализмот има 
аналитичка вредност и како алатка за објаснување покажува 
како интеграцијата може да почне и потоа да прогресира како 
процес на решавање на заеднички проблеми и како нормативна 
рамка, во која европската интеграција се перцепира како 
стратегија за соработка и безбедност, со регионална изградба 
на политички ентитети како производ и скалило на патот кон 
глобален систем отколку ултимативна цел на процесот“.31 

30  Warleigh, Alex. „Flexible Integration-Which Model for the European Union“.  
Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002, стр. 26.
31  ibid. стр. 32.
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Како што може да се види во ова поглавје, 
функционализмот ги поставува темелите на супранацоналниот 
теоретски арсенал. Овој дискурс имплементира во теоријата 
еден посебен аспект на т.н. инкрементален процес на европска 
интеграција, кој пак започна во доцните педесетти години 
на 20 век. Прашањата кои ги поставува функционализмот се 
супстанцијални и сè уште се во самиот центар на вниманието 
во модерната теорија. Овој правец е очигледен предвесник 
и инспирација на неофункционализмот, кој пак долго време 
беше столб на супранационалниот теоретски курс, кој пак ќе 
биде продискутиран во следното поглавје.

2. ФЕДЕРАЛИЗАМ

Концептуално, идејата за европска федерација 
вообичаено се потценува и не и се дава академска тежина, пред 
сè пореди нејзината идеолошка пристрасност и нормативна 
апологетика која во голема мера се базира на вербата на 
самите теоретичари (отколку објективноста)  во можноста за 
реализација на регионална федерација.32  Сепак, во контекст 
на европската интеграција воочлив е тренд каде што голем 
број на оригинални федералистички идеи се користени како 
алатки во други теоретски концепции. Можеби најголемиот 
проблем, кога зборуваме за самата теорија, е тоа што не постои 
искристализирана академска школа која ја теоретизира 
европската интеграција на федералистички принципи. 
Напротив, федерализмот во европски контекст вообичаено 
се перцепира повеќе како политички проект пропагиран од 
политички актери кои оставиле длабока трага во креацијата на 
процесот на европска интеграција, како на пример Жан Моне, 
Пол Анри Спак, Алчиде де Гаспари и Валтер Халштајн или пак 
во поново време, Јошка Фишер.33     

32  Во овој контекст, помеѓу првите поствоени идеолошки федералисти најмногу се 
истакнуваат  Дени де Ружмон, Анри Бурманс, Александар Марк и Ханс Норд
33  Така на пример, поранешниот белгиски министер за надворешни работи Пол 
Анри Спак (познат и како г-дин Европа) е дел од групата федералисти кои играат 
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Меѓутоа, историски гледано, федерализмот е 
недвосмислено многу побитна теорија отколку што му се 
оддава признание. Федерализмот е веројатно најстариот 
теоретски пристап кој се занимава со идејата за европска 
интеграција. Суштински, може да се констатира дека Европа ја 
има најстарата филозофска федералистичка традиција која што 
почнува да се развива пред повеќе од четири века. Почнувајќи 

клучна улога во формирањето на Европката заедница. Тој во 1956та раководи со 
таканаречениот Спак меѓувладин комитет кој ќе го продуцира познатиот Спак 
извештај (достапен на: http://aei.pitt.edu/996/01/Spaak_report_french.pdf) каде што ќе 
биде изложена доктрината за (прикриена) постепена интеграција на меѓузависни 
економски сектори. Овој извештај ќе стане основа за воспоставувањето и усвојувањето 
на договорите од Рим во 1957ма. Алчиде де Гаспери, поранешен италијански премиер 
и еден од принципиелните протагонисти на создавањето на Европската заедница 
за јаглен и челик се наметнува како еден од главните политички гласноговорници 
кои се залагаат за федерација на демократски европски држави. Тој е еден од 
иницијаторите на неуспешниот Договор за европска одбранбена заедница - EDC 
(достапен на: http://www.ena.lu/), во чии што рамки се развива идејата за Европска 
политичка заедница (EPC) која произлегува од таканаречениот де Гаспери план. Овој 
план заговара создавање на европска политичка заедница која ќе има интегриран 
безбедносен систем, заедничка меѓународна политика и заеднички економски и 
социјални системи. Европската политичка заедница воспоставува федеративен 
институционален дизајн кој почива на начелата на парламентарна демократија 
каде што соодветна европска извршна власт ќе дава отчет на директно избран 
европски парламент (за повеќе околу федералистичките идеи на де Гаспери види: 
Дамјановски, Иван. „Таткото на пост-воена Италија-Алчиде де Гаспари“. Политичка 
мисла бр.3,  2003, стр. 73-78.). Халштајн кој е првиот претседател на Европската 
комисија во текот на својот мандат постојано пропагира федералистички решенија 
за интеграцискиот процес кои на крај ќе резултираат со „кризата на празна столица“ 
и негова оставка под притисок на Франција. Неговите федералистички мотиви се 
изнесени и во неговата книга „Недовршената федерална држава“ (Hallstein,Walter.
„Der unvollendete Bundesstaat. Europäische Erfahrungen und Erkenntnisse“. Düsseldorf: 
Econ, 1969). Во 2000тата, тогашниот германски министер за надворешни работи 
Јошка Фишер, во контроверзното предавање на Хумболт универзитетот  насловено 
„Од асоцијација на држави до федерација: рефлексии на финалитетот на европската 
интеграција“ заговара проект на целосна политичка интеграција со федерален устав 
кој ќе се фокусира врз човековите права, дводомен федерален парламент кој ќе 
обезбеди претставништво на државно и европско ниво и федерална влада на европско 
ниво (From Confederacy to Federation: Thoughts on the Finality of European Integration. 
Speech by Joschka Fischer at the Humboldt University in Berlin, 12 May 2000, достапно на 
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=192161&cardId=192161). За академска 
расправа околу говорот на Фишер види: Joerges, Christian. Mény. Yves и Weiler, Joseph. 
(eds). „What Kind of Constitution for What Kind of Polity? -Responses to Joschka Fischer 
“. The Robert Schuman Centre for Advanced Studies at European University Institute; 
Harvard Law School, 2000
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од пионерските идеи на Јоханес Алтизуис, Жан Жак Русо, 
Пјер Жозеф Прудон, Карло Катанео и Емануел Кант, преку 
поновите федералистички дела од периодот пред втората 
сцетска војна на Ричард Куденхов-Калерги, Аристид Брианд и 
нивното Пан европско движење; федереацијата како концепт 
теоретски се развива како еден од политички најпосакуваните 
резултати кој нуди претпоставки за долгорочни мир и слобода 
на едно континентално скалило.    

Следејќи ја оваа линија на размислување, ова поглавје се 
концентрира на модерната визуализација на концептите на 
федерализам и федерација како и на нивната имплементација 
во еден европски интеграциски континуум при што ќе заврши 
со кратка критичка евалуација.

Теоретски осврт 

Вообичаено, постои суптилна разлика помеѓу поимите 
федерализам и федерација, бидејќи федерализмот претставува 
идеологија, теоретски пристап кој има нормативна мисија 
да го објасни концептот на федерација која пак е вид на 
организациски принцип. Федерализмот како нормативен 
поим е многу широк и еластичен предмет. Според 
определени истражувања, постојат повеќе од 267 дефиниции 
на федерализмот. Меѓутоа, федерализмот во потесна 
смисла е поврзан со федерацијата како посебна форма на 
државотворност, комплексен политички систем каде што 
постои поделба на власт и авторитет помеѓу централна и 
регионална власт: „федералистичкиот процес на интеграција 
бара воспоставување на две нивоа на владеење – одвоени но 
координирани – владеење врз сеопфатно, федерално ниво и 
владеење со деловите, локално или државно ниво“.34 

Стратешката определба на овој концепт е да се обезбеди 

34  Taylor, Paul. „International Organization in the Modern World: The Regional and the 
Global Process“. London: Pinter, 1993, стр. 90
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секој регион со моќ и авторитет со цел да се справува со прашања 
кои се од регионален интерес, додека на центарот ќе му се 
препушти да се занимава со оние прашања и области на јавна 
политика кои се од заеднички интерес за сите конститутивни 
региони. Во самата основа на идејата за федерација лежи 
процесот на интегрирање35 на потесни територијални единки 
во една поширока унија т.е. федерација. Тука претпоставката 
е дека со еден ваков аранжман, сите актери кои се вклучени 
во процесот на интегрирање би се здобиле со заеднички 
придобивки.  Од една страна, заедно тие би биле многу појаки 
и поподготвени да ги остварат своите заеднички интереси 
во нивните односи со пошироките глобални структури, од 
друга страна, федерацијата би овозможила практицирање на 
сопствените идентитети и би ги заштитила од надворешни 
влијанија. Она што произлегува од  една ваква констелација 
е темелот на секој федерален ентитет, а тоа е принципот 
на поделен или попрецизно кажано меѓусебно споделен 
суверенитет. Овој принцип е во корелација и со самата 
рационалност позади федералистичкиот концепт, а тоа е став 
против концептот на централизација и неговата невозможност 
да обезбеди адекватна граѓанска партиципација. Или како што 
констатира Розамонд, „за федералистите, супранационалната 
држава генерира ефикасност преку степен на централизација 
и преку нагорна деволуција на задолженија во јавните 
политики“.36

Ова води до втората претпоставка која вели дека 
дистрибуцијата на моќ на две нивоа обезбедува повеќе услови 
за попринципиелна акламација на демократските идеи. Во 
модерната политичка мисла доминантна позиција завземаат 
поимите на либеларни и демократски засновани федерации. 
Главната поента се состои во тоа што федерацијата ги носи 
елементите на владеење поблиску до граѓаните, а воедно 

35  Етимолошки зборот федерација е извлечен од латинскиот збор foedus кој 
означува некакво здружување, пакт.
36  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, стр. 
26.
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ги снижува нивоата на центризам кои се насочени кон 
врвот. Демократското претставување е општиот фактор кој 
обезбедува политичка егзистенција на федералните системи. 
Тој се занимава со процесот на распределување на моќта во 
различни раце; носи со себе дисперзија на авторитет, со што 
обезбедува повисоко ниво на отчетност и транспарентност 
при што нуди редефинирање на федералната држава, не само 
како сојуз на држави, туку и како унија на граѓани. Понатаму, 
федерацијата е перцепирана и како фундаментална опција за 
зачувување на различноста и за обезбедување на национална, 
етничка и културна автономија. И покрај тоа што и тука постои 
централен авторитет кој што е на сила, фокусот, сепак, е 
насочен кон зачувување на националните идентитети. Според 
Розамонд, „магичната формула за федералните системи 
вклучува оптимално мешање на единство и различност....., 
тоа е начин за да се обезбеди уставно владеење во плурални 
либерални демократски општества“.37 Ова вообичаено е 
на иста линија со моралната компонента на федерализмот 
која е интегрално поврзана со соодветен пакет на вредности 
и верувања како што се почит, толеранција, еднаквост, 
компромис; при што сите тие се под капата на главната цел да 
се обезбеди заедничка благосотојба. 

Третиот фундамент на федералната теорија е аргументот 
кој оди во прилог на создавањето и на егзистенцијата на 
федерацијата. Една федерација мора да биде заснована на 
консензус на сите делови кои ја конституираат; тие мора да 
декларираат дека ја прифаќаат институционалната рамка 
на нивната заедничка иднина. Тука голема улога игра и 
идеолошката посветеност кон идејата за федерација од 
страна на политичките елити и(ли) на широките народни 
маси.38 Доколку нема консензус и идеолошко убедување, 

37  ibid. стр.24.
38  За повеќе околу улогата на идеологијата види: Franck, Thomas (ed). „Why 
Federations Fail: An Inquiry into the Requisites for Successful Federalism”. New York: 
New York University Press, 1968 и Friedrich, Carl J. „Trends of Federalism in Theory and 
Practice”. New York: Praeger, 1968
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федерацијата, уште од самиот почеток, е осудена на пропаст 
без било какви изгледи за просперитет. Ова несомнено не носи 
до прашањето на конституционализација. Како што Бурџес 
аргументира, „она што лежи во сржта на секоја федерална 
држава е неприкосновеното право на секоја конститутивна 
единка – независно дали е држава, кантон, провинција или 
земја (Land) – на уставен интегритет“.39 Уставот е главната 
алатка којашто ја формализира поделбата на центарот и 
на федералните единици како и факторите на демократска 
гаранција за граѓаните. 

Сите овие претпоставки се водечка поента и на проекциите 
за федерална Европа. Процесот кој започнува со крајот на 
втората светска војна сè уште е во центарот на теоретската 
и политичката дебата посебно во последната декада кога 
уставната дебата за Европската Унија се сосредоточува на 
зајакнати федералистички контури.

Федерална Европа? 

Крајот на Втората светска војна и ѕверствата кои произлегоа 
од неа, во периодот кој следи претставуваат повод за бројни 
политички теории кои се занимаваат со идејата за долгорочен 
мир. Во овој контекст се издвојува европскиот федерализам 
како еден од најзначајните теоретски концепти кој своите 
постулати ги заснова длабоко во историјата на политичката 
мисла и што е уште поважно успеа да ги инкорпорира своите 
идеи врз проектот за европска интеграција. Иако раниот 
европски федерализам како теорија на интеграција јасно 
ја поставува крајната цел на интеграцискиот процес т.е.  
федерација на конститутивни европски нации, сепак постои 
поделба во рамките на тероретската школа околу тоа како 
во рамките на овој процес би се постигнала крајната цел. 
Оттука, би било корисно да се воспостави една двонасочна 

39  Burgess, Michael. „Federalism and Federation”. Cini, Michelle (ed.). „European Union 
Politics”. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.68.
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категоризација на европскиот федерализам. Првата насока 
е порадикална, додека втората е од повеќе функционална, 
прагматична природа и è воочлива во таканаречениот „Моне 
метод“.   

Федералистичкиот модел на Спинели 

„Радикалниот“ пристап се поврзува со Алтиеро 
Спинели, италијански академски работник и политичар40 
кој го поминува целокупниот професионален живот во 
промовирање на создавањето на федерална Европа, како 
начин да се обезбеди стабилност, просперитет и долготраен 
мир. Под влијание на политичката мисла на Кант и Хегел, 
Лорд Лотиан и Лајонел Робинс, како и политичките теории 
на англосаксонските федералисти од 18 век, Спинели развива 
еден радикален федералистички пристап кој се залага за 
моментален политички договор за создавање на европска 
федерална држава. Тој заедно со Урсула Хиршман и со уште 
двајца реномирани италијански федералисти Ернесто Роси 
и Еуџенио Колорни, уште во 1941 го пишуваат „Манифестот 
за слободна и обединета Европа“ (Manifesto per un Europa 
Libera e Unita), попознат како Манифестот од Вентотене каде 
за првпат на виделина излегуваат федералистичките идеи на 
Спинели кои ќе бидат дел од неговиот теоретски дискурс и 
политички активизам до крајот на неговиот живот: 

40  Во Август 1943 во Милано, под покровителство на Спинели ќе биде создадено 
Европското федералистичко движење (Movimento Federalista Europeo - MFE), каде 
Спинели ќе ја извршува функцијата генерален секретар се до 1962. Ова движење ќе 
одигра голема улога во раните педесетти години од минатиот век преку константното 
лобирање кај италијанските власти за промовирање на европски устав во рамките на 
меѓувладините преговори за да се создаде Европската одбранбена заедница (EDC). 
Под директно влијание на Спинели и неговото движење, проширеното Собрание на 
Европската заедница за јаглен и челик ќе изготви и устав кој ќе ја регулира работата 
на Европската политичка заедница (EPC). Сепак, одбивањето на Франција да ја 
ратификува Европската одбранбена заедница претставува тежок удар врз МФЕ и 
неговата политика. Во 1970 Спинели е номиниран за член на Извршната комисија 
на Европската економска заедница задолжен за индустриска политика и на тоа место 
останува се до 1976. Во 1979 станува пратеник во Европскиот парламент. Во 1984 
станува претседател на институционалната комисија на Европскиот парламент.
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„...линијата на поделба помеѓу прогресивни и 
реакционерни партии повеќе не произлегува од 
тоа дали тие проектираат повеќе или помалку 
демократија..., туку поделбата паѓа врз една 
една сосема нова и супстанцијална линија: оние 
кои го прифаќаат старото сфаќање за целта на 
политичката борба како борба на национална 
политичка моќ, оние кои, не по своја волја, 
се дел од игрите на реакционерните сили кои 
предизвикуваат лавина на популистички страсти 
и со тоа дозволуваат старите апсурди уште еднаш 
да изникнат; и оние кои главната цел ја гледаат 
во создавањето на една цврста интернационална 
држава која ќе ги насочува народните сили кон 
оваа цел и кои кога ќе ја освојат власта, пред сè ќе 
ја користат како инструмент за постигнување на 
меѓународно единство....Федералистите мораат да 
ја искористат можноста која ќе произлезе од хаосот 
и несигурноста кои ќе го придружуваат крајот на 
војната и да воспостават Европска федерација, .... 
слободна и обединета Европа”.41 

Во пост воениот период, Спинели го дооформува 
неговиот федералистички модел кој се спротивставува на 
функционалниот федерализам на Жан Моне. Според него, 
за да се зауздаат диктаторските и експанзионистичките 
тенденции на поединечните држави-нации, итно мора да се 
создаде една консолидирана интернационална држава која ќе 
има своја сопствена монетарна политика и сопствена валута, 
своја економија, надворешна политика и сопствен одбранбен 
систем. 

Според Спинели потребен е еден нов иновативен пристап 
на политичката арена, кој ќе обезбеди поддршка од различни 
групации во секоја европска земја одделно, кој ќе успее да 

41  Spinelli, Altiero. „Il manifesto di Ventotene“. Bologna: Il Mulino, 1991
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креира едно интернационално движење доволно моќно да го 
победи трендот на конзервирање на постоечкиот статус кво 
заснован на слепата одбрана на суверенитетот. 

Оттука произлегува потребата за моментален политички 
договор за создавање на една федерална европска држава. 
Затоа, тој строго ги порекнува функционалистичките решенија 
бидејќи според него успешна европска федерација мора да 
биде заснована на организација на политичка моќ на европско 
ниво, наспроти еволутивниот пристап на функционализмот 
кој не може да гарантира федерален исход. Европската 
федерација мора да се создаде тука и веднаш и да биде цврсто 
воспоставена врз бескомпромисни демократски стандарди. 
Европската федерација не треба да се создава еволутивно 
преку создавање на економска меѓузависност помеѓу државите 
и да се чека на евентуално прелевање на ваквиот процес на 
политичката сцена. 

Според  Спинели  не  може  да  се чека на некои идни 
резултати кои ги предвидува фунционалниот федерализам 
на Моне методот. Оттука, единствениот начин да се 
изгради стабилна демократска федерација е преку директна 
фрагментација на суверенитетот на државите членки и 
создавање на моќни и независни централни политички 
институции врз кои ќе се прелее тој суверенитет. За 
Спинели само цврста централизација на политичка власт на 
европско ниво би можела да обезбеди европски решенија 
за европските проблеми. Овој пристап воопшто не смее да 
биде постепен и еволутивен, туку радикален и инициран 
од самиот политички  „врв“. Решението се состои во 
создавање потполна федерација со сите свои суштествени 
елементи вклучувајќи ја конституционалната компонента  
и граѓанското претставништво.  Како што вели Микели, за 
Спинели, „федералистичка Европа би била.., наднационална 
алијанса со сопствен устав која би била директно одговорна 



I ПРАТЕОРИИ НА ПРОЦЕСОТ НА РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА

37

на народите на Европа, а не на било која национална влада“.42 
Или со други зборови, европските држави мораат да се 
откажат од својот суверенитет, а европскиот народ мора да 
учествува во креирањето на сопствен европски устав кој ќе ги 
дефинира формите на владеење и должностите на една нова 
супранационална власт.

Она што навистина го издвојува Спинели од останатите 
федералисти е неговото инсистирање на политичката 
компонента која се фокусира на контролата на политичката 
моќ, транспарентноста и политичката партиципација, 
параметри кои едноставно се потиснати од економизмот 
и утилитаристичката филозофија која го комплементира 
таквиот економски вокабулар. Спинели се залага за општа 
широко распространета народна кампања, која би била во 
функција да обезбеди доволна поддршка од јавното мислење за 
подготовка на федерален устав, кој крајно би бил изгласан од 
директно избрано европско конститутивно собрание. Негово 
длабоко уверување е дека создавањето на европска федерација 
треба да биде поттикнато од народот, од граѓаните, а не од 
страна на нивните влади. 

И покрај тоа што оваа позиција не беше реализирана и 
се карактеризира како премногу радикална, идеалистичка 
и утописка, таа отвори сериозна дебата, пред сè, поради тоа 
што внесува клучни демократски параметри во сржта на 
европската интеграција т.е. нејзиниот демократски карактер 
и дефицит и нејзината релација со народната согласност. 
Сепак, барањата на радикалните федералисти за инстантна 
потполно оперативна европска федерација се засновани на 
определена доза наивност во пристапот кон остварувањето на 
крајната цел, пристап кој не е целосно објективен и се базира 
на сентименталност. Надвор од академската дебата, оваа идеја 
не успева да обезбеди народна поддршка. Очигледно е дека 

42  Mikkeli, Heikki. „Europe as an Idea and an Identity“. Basingstoke: Macmillan Press, 
1998, стр.110.
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ваквата идеја за федерална конструкција е инспирирана од 
успесите на некои други федерации, првенствено Соединетите 
американски држави, при што се движи на линијата на 
токвилијанската традиција дека „старата Европа може да учи 
од новата Америка“.  

Функционалниот федералистички  
модел на Моне

Функционалниот федерализам се заснова на поинаква 
методологија во обидот да се објасни процесот кој би 
требало да резултира со европска федерација. Овој пристап, 
од практична гледна точка, е поуспешен бидејќи неговите 
суштински постулати наоѓаат своја примена во самата 
машинерија на Европските заедници и на Европската Унија. 
Самиот теоретски модел е тесно поврзан со Жан Моне, кој 
е креатор на Шумановиот план, движечката сила позади 
Договорот од Париз и еден од основачите на Европската 
заедница. Практично неговата теорија се јавува како реакција 
на злосторствата од Втората светска војна, како и на долгата 
историја на несогласување и војна помеѓу Германија и 
Франција. Како решение на овие проблеми тој го промовира 
својот теоретски модел кој е интегриран во таканаречениот 
Моне метод кој пак аргументира постепена (инкрементална) 
интеракција помеѓу политиката и економијата како основен 
мотор кој ќе го придвижува процесот на интеграција. 

Користејќи чисто функционални методи, основната 
идеја на Моне е да се создаде економска меѓузависност 
помеѓу државите членки која пак во рамките на реализација 
на заеднички интереси би резултирала со супранационална 
политичка соработка и интеграција, со што појавата на нови 
воени конфликти би била практично невозможна. Оваа 
хипотеза подразбира функционална соработка и иницијално 
поврзување на попрагматични и неконтроверзни сектори 
кое би немало директни аспирации кон суверенитетот на 
државите членки. Овој процес во еден еволуциски манир 
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евентуално би ја отворил вратата кон понатамошна суштинска 
интеграција која би водела кон креирање на федерација. 
Квантитетот (економска интеграција) води кон квалитет 
(политичка интеграција). Или со други зборови, „пристапот на 
Моне кон градењето на федерална Европа значеше постепено 
интернализирање на она што претходно беа надворешните 
елементи на државата“.43 

На прв поглед, ваквиот теретски дискурс е многу сличен 
со финкционалистичкиот дискурс. Меѓутоа, и покрај тоа што 
е евидентно инструментализирањето на функционалистички 
методи, разликата се состои во крајната цел на оваа теоретска 
визија на Моне. Таа е многу јасна и недвосмислена – 
демократска федерација. Така, и самиот Шуманов план, 
недвосмислено укажува на интеграцијата на производвството 
на јаглен и челик и воспоставувањето на заеднички институции 
како заеднички темели за реализација на првиот конкретен 
фундамент на една европска федерација.44 

Тука е битно да се потенцира дека  Моне гледа на 
европската федерација како на неопходност, а не само како на 
едно од можните решенија. Тој самиот вели, „Ние верувавме 
дека преку започнувањето на процесот со лимитирани успеси 
и очекувања, ќе се воспостави состојба на de facto солидарност, 
од која пак постепено ќе изникне федерација“.45 Теоријата 
на Моне оптира за создавање на Европска Унија како 
федеративен модел кој се создава „оддолу“ преку постепена 
економска/функционалистичка надградба, пристап кој е 
различен од процесот на создавање на други федеративни 
системи преку договорни/уставни аранжмани. Нему од 
почеток му било јасно дека федерализацијата на Европа 

43  Burgess, Michael.  „Federalism and Federation“. Cini, Michelle (ed.). „European 
Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.73.
44  Declaration of 9 May 1950, достапно на http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_
en.htm
45  Цитирано во:  Burgess, Michael. „Federalism and Federation“.  Cini, Michelle (ed.). 
„European Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003. Стр.73.
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може да биде остварлива само како резултат на еволуциски 
и долготраен процес. Во оваа насока аргументира и Микели 
кога вели дека „Шумановиот план јасно заговараше создавање 
на федеративна Европа како потенцијална цел на процесот 
на интеграција. Сепак на Жан Моне, главниот архитект на 
тој план, уште тогаш му беше јасно дека федерална Европа не 
може да се воспостави одеднаш и дека треба да се примени 
поинаква стратегија“.46 За разлика од некои други теоретски 
модели, Моне методот е директно интегриран во договорите 
за формирање на Европската заедница и Европската Унија 
со што станува интегрален дел на политичкиот проект за 
европска интеграција. Тој досега манифестирал определен 
успех и неговото наследство е инкорпорирано во современиот 
дискурс на европскиот федерализам.  

Современата дебата

Современата дебата околу европскиот федерализам се 
здобива со популарност како последица на усвојувањето на 
неколку клучни одредници кои значително го продлабочија 
процесот на европска интеграција, пред сè Единствениот 
европски акт, Европската монетарна унија, Договорот од 
Мастрихт и Лисабонскиот договор, кои во себе содржат 
значителни федерални политички аранжмани и како такви се  
перцепираат како битни чекори кон создавањето на федерална 
Европа. Додека првите две имаат економски префикс, 
договорите од Мастрихт и Лисабон претставуваат и значителен 
политички чекор напред. Настаните од ваков профил се 
јавуваат како „себе-свесна и намерна трансформација на 
Европската Унија од чисто економски аранжман помеѓу 
нации-држави во растечки федерален ентитет“.47  

46  Mikkeli, Heikki. „Europe as an Idea and an Identity“. Basingstoke: Macmillan Press, 
1998, стр.116.
47  Choudhry, Sujit. „Citizenship and Federations: Some Preliminary Reflections“. 
во Nicolaidis, Kalypso и Howse, Robert (eds.). „The Federal Vision“. Oxford: Oxford 
University Press, 2001, стр.378.
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Во овој контекст се издвојува Мекеј кој во договорот 
од Мастрихт и воспоставувањето на монетарна унија гледа 
јасни индикатори на федерален систем.48 Мекеј употребува 
рационалистички пристап преку модификација на Рајкеровиот 
реалистички федералистички модел49 во анализата на 
договорот од Мастрихт, која изворот на соодветните 
федерални аранжмани и одлуката да се формира Европската 
Унија не ги наоѓа во идолошка рамка, туку напротив во 
верувањето на политичарите дека политичките придобивки од 
овој договор ги надминуваат политичките губитоци кои пак се 
поголеми доколку членките останат во слаба конфередерација 
на држави.  

Оттука, резултатот од преговорите за договорот од 
Мастрихт е креација на еден нов политички ентитет кој наликува 
на федерална држава, т.е. „во историска и компаративна 
перспектива, она што тие (државите членки) го правеа беше 
многу повеќе сродно со случувањата во Филаделфија во 1878 
отколку со преговорите за Општиот договор за тарифи и 
трговија или пак усвојувањето на Единствениот европски 
акт“.50 

Мастрихт воспоставува јасна федерална реторика и 
неколку нормативи кои се фундаментални за било која 
федерална држава. Така, со Мастрихт се воспоставува 
концептот на европско државјанство, како и принципот на 

48  Mckay, David. „Federalism and European Union: A Political Economy Perspective“. 
Oxford: Oxford University Press, 1999
49  Овој модел ја критикува идеолошката мотивација за формирање на федерација, 
при што аргументира дека одлуката за формирање на федерација суштински почива 
на пресметката на добивки и трошоци од страна на политичарите кои го преговараат 
федералниот аранжман. Доколку придобивките од зачленувањето во федералниот 
систем се поголеми од трошоците, во тој случај територијалните ентитети (држави) 
би се сложиле да формираат федерација.  И покрај тоа што улогата на идеологијата не 
се потценува, сепак доминантен двигател на одлуката за формирање на федерација е 
калкулацијата и интеракцијата на политички интереси. За повеќе види: Riker, William. 
„Federalism: Origin, Operation, Significance“. Boston: Little Brown, 1964
50  Mckay, David. „Federalism and European Union: A Political Economy Perspective“. 
Oxford: Oxford University Press, 1999, стр. 8.
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субсидијарност кој воспоставува процес на реаранжирање  на 
моќта на федерално, државно и регионално ниво. Од друга 
страна, самата реторика на договорот од Мастрихт е суштински 
федералистичка што според Мекеј е причина овој договор да 
се третира како еден вид на провизорен устав. Сепак имајќи 
ја предвид слабата нормативна моќ на овие одредби, според 
Мекеј, Европската Унија полека но сигурно се движи кон 
политички систем кој се повеќе зазема контури на федерација 
и кој е рефлексија на таканаречениот „периферализиран 
федерализам“.51  Во овој контекст, најзначајната федерална 
супстанца е создавањето на монетарна унија која е израз на 
рационално вкалкулирана политичка волја за политичка унија 
како резултат на очекуваните придобивки кои произлегуваат 
од супранационално регулирана макроекономска дисциплина 
и кои ги надминуваат трошоците на федералните контури на  
спогодбата:  

„[на овој начин] не се негира улогата на 
федералистичките идеолози како што е Жак Делор 
– нивниот печат е евидентен и во реториката 
и во суштината на договорот [од Мастрихт]. 
Единствено се тврди дека на своја рака, 
федералистите ќе направеа малку. Тие активно 
пропагираа федерални решенија за проблемите на 
Европа уште од 1945та, но со многу скромен успех.... 
предлозите за монетарна унија кои кога еднаш ќе се 
имплементираат ќе забрзаат една фундаментална 
промена во релациите на моќ помеѓу државите 
на унијата и супранационалните и федералните 
власти. Во споредба, останатите одредби од 
договорот беа релативно неважни“.52

Преку воспоставувањето на ваков централизиран 
економски систем, една од најзначајните интерни јавни 

51 ibid., стр. 20.
52  ibid., стр. 102.
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политики се трансферира на супранационално ниво на 
управување, со што Европската Унија се трансформира во квази-
федерална држава. Или со други зборови, со воведувањето 
на еврото, Европската Унија од периферализирана унија се 
придвижува кон еден вид на федерална држава.53 

Во оваа насока размислуваат и Борзел и Рисе кои 
аргументираат дека Европската Унија е случај на растечка 
федерација доколку се земат предвид големиот број функции 
и својства кои се присутни во нејзиното уредување, а 
суштински имаат федеративни карактеристики. Следствено, 
тие  набројуваат неколку карактеристики на Европската Унија 
кои се својствени за федерациите:54 

а) Европската Унија е систем на владеење кој има најмалку 
две нивоа на владеење, при што секое егзистира засебно и 
врши директно влијание врз луѓето. 

б) Европските договори алоцираат овластувања и ресурси 
кон овие две нивоа на владеење. 

в) Постојат одредби за „заедничко владеење“ во области 
каде што јурисдикцијата на Европската Унија и државите 
членки се преклопуваат. 

г) Европското право има супрематија врз националното 
право, тоа е правото на земјата (Bundesrecht bricht Landesrecht). 

д) Европската легислатива се повеќе се носи со мнозинско 
одлучување што ги обврзува државите членки наспроти 
нивната волја. 

ѓ) Истовремено, композицијата и процедурите на 
европските институции не се засноваат единствено врз 

53  ibid., стр.179.
54  Börzel, Tanja A.  и Risse, Thomas. „Who is Afraid of a European Federation? How to 
Constitutionalise a Multi-Level Governance System “. во Joerges, Christian. Mény. Yves и 
Weiler, Joseph. (eds). „What Kind of Constitution for What Kind of Polity? -Responses to 
Joschka Fischer “. The Robert Schuman Centre for Advanced Studies at European University 
Institute; Harvard Law School, 2000, стр. 53.
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принципите на мнозинско претставување, туку ја гарантираат 
и застапеноста на малцинските гледишта. 

ж) Европскиот суд на правда пресудува во случаи на 
конфликт помеѓу европските институции и државите членки

з) Европската Унија има директно избран парламент.

Оттука, на Европската Унија и фалат само две 
карактеристики за да постане копмлетна федерација. Првата 
е моќ за менување на договорите која останува во рацете на 
државите членки, а втората е немањето на заедничка фискална 
политика. Во овој контекст се контемплира нов модел на 
федерален систем кој би се засновал на принципиот на 
заеднички наспроти поделен суверенитет кој би бил соодветен 
на повеќестепената структура на Европската Унија. Ваквиот 
систем вклучува воспоставување на дводомен парламент 
каде што горниот дом би ги претставувал државите членки 
(Советот на Европската Унија постепено би се трансферирал 
во ова тело) и директно избран претседател на европска влада.    

Друга линија на размислување, главниот фокус на 
современата федералистичка теорија го поставува врз 
демократската компонента на федералниот ентитет. 
Федералната опција се перцепира како начин за надминување 
на конфликтите помеѓу државите и како многу ефективен 
лек за проблемите кои се од регионална природа, но не како 
пресликување на националната држава на европско ниво. 
Како што аргументира Бурџес:

 „...Пост-воениот експеримент на европска 
интеграција и соработка е заснован на 
територијалната дисперзија на моќта и не 
е дизајниран да ги реплицира и уште помалку 
да ги замени конститутивните национални и 
мултинационални држави кои ја сочинуваат 
Европската Унија. Имајќи го ова предвид, 
Европската Унија е поголема од збирот на нејзините 
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делови. Генијот на федералната идеја се состои 
во нејзината едноставност: таа се обидува да ги 
поврзе деловите на начин од кои бенефит ќе има 
целината...“.55

Оттука, главната синтагма на моменталната дебата 
е „обединетоста преку различноста“ која се однесува на 
децентрализација на моќта и авторитетот помеѓу државите 
и институциите кои имаат федерални атрибути, но со фокус 
кон заштита и поддршка на различноста како контрапункт 
на униформираноста и конформирањето.  Според Бурџес, 
„Федерална Европа во својата суштина има сет на основни 
принципи и претпоставки кои индицираат доброволно 
креирана унија на држави и граѓани кои се посветени на 
заедничките цели на благосостојба, сигурност и просперитет 
и која е структуирана на начин кој е специфично дизајниран 
да ги сочува идентитетите, културите и интересите на нациите 
држави кои пак се конзистентни со целокупната добросостојба 
на унијата“.56 Ваквата состојба, Елазар ја дефинира како 
„пост-модерна“ федерација, која што истовремено треба да 
ја зајакнува интеграцијата, но и да го лимитира растежот на 
централната власт: „моделот кој е потребен за да се изгради 
Европската Унија е еден вид на матрикс или мозаик, а не 
пирамида на моќта или пак модел на центар-периферија 
кој е толку многу сакан од страна на многу политиколози и 
социолози денес“.57 

Во реалноста, овој модел е и донекаде реализиран (барем 
во правен контекст) преку имплементацијата на принципот 
на субсидијарност кој наложува прашањата поврзани со јавна 
политика да се разрешуваат на најниското ниво на владеење 

55  Burgess, Michael. „Federalism and Federation“. во Cini, Michelle (ed.). „European 
Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.72.
56  ibid, стр.66.
57  Elazar, J. Daniel. „The United States and the European Union: Models for Their 
Epochs“.  во Nicolaidis, Kalypso и Howse, Robert (eds.). „The Federal Vision“. Oxford: 
Oxford University Press, 2001, стр.42.
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и управување. Така, субсидијарноста „наложува не преземање 
на било каква правна дејност на повисоко ниво во рамките на 
еден систем се додека ова повисоко ниво не е поефективно во 
остварувањето на правната цел“.58 Сепак, овој принцип досега 
не може да се оквалификува како многу успешен и затоа не е 
перцепиран како многу позитивна аргументација од страна на 
федералистите.   

Од друга страна, одлуката на Советот од Ликен во декември 
2001 за усвојување на нов европски устав ја зајакна позицијата 
на федералистичката теорија и конституционализацијата како 
нејзина темелна вредност.59 И покрај тоа што таквата идеја 
доживеа неуспех со неуспешните референдуми во Франција и 
Холандија, конституционалната компонента на Лисабонскиот 
договор придонесува кон зајакнувањето на федералистичкиот 
дискурс. Така, Хабермас укажува на потребата од европски 
устав кој ќе дизајнира модел на федерална Европа како на 
единствено реалистичко сценарио за понатамошна европска 
интеграција.60 Федералистите сè уште се залагаат за „јак“ устав 
кој не кажува само кој што треба да прави, туку и за устав 
кој ќе биде мост помеѓу власта и граѓаните. Така, уставната 
компонента се перцепира како чувар кој би требало да 
воспостави поблиски и дури директни врски со граѓаните. 
Евентуалниот федеративен устав мора да има либерален 
карактер и капацитет да развие чувство за активно граѓанство. 
Според федералистичкиот пристап, уставот треба да  

58  Lazer, David и Pollack, A. Mark. „Blueprints for Change: Devolution and Subsidiarity 
in the United States and the European Union“. во Nicolaidis, Kalypso и Howse, Robert 
(eds.). „The Federal Vision“.  Oxford: Oxford University Press, 2001, стр.133.
59  За повеќе околу оваа дебата види: Nicolaidis, Kalypso. „Constitutionalizing the 
Federal Vision“. во Menon, Anand. и Schain, Martin. (eds.). „Comparative Federalism“. 
Oxford: Oxford University Press, 2001, стр. 59-91; Nicolaidis, Kalypso. „Paradise Lost? 
The new European Constitution in the Shadow of Federalism”. во Halberstam, Daniel. и 
Maduro, Miguel. (eds.). „The Constitutional Challenge in Europe and America: People, 
Power, and Politics”. Cambridge: Cambridge University Press, 2008  
60  Habermas. Jürgen. „Intervista di Habermas:Sì, voglio una Costituzione perl'Europa 
federale“. Caffe' Europa, 14.12.2000, достапно на: http://www.caffeeuropa.it/
attualita/112attualita-habermas.html 
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претставува главна алатка за обезбедување на лојалност која 
ќе ја надмине националната припадност и која ќе обезбеди 
учество на граѓаните во процесите на донесување на одлуки. 
Следствено, заклучната хипотеза е дека уставната компонента 
се наметнува како клучен елемент во креацијата на вистинска 
демократска федерација на континентално ниво.  

 Критички осврт 

Федерализмот како теорија се сфаќа во една специфична 
конотација бидејќи делови од овој концепт веќе се 
инкорпорирани и се интегрален дел од реализацијата на 
проектот Европска Унија. Единствениот европски акт, 
Договорот за Европска Унија и Лисабонскиот договор 
претставуваат важен придонес кон идејата за политичка 
федерација. Федерализмот претставен низ призмата на 
демократска отчетност, поделба на власта, индивидуалистички 
либерализам и конституционализам игра голема улога во 
креирањето политики и институционалната надградба во 
Европската Унија. Според Крисочу, федералниот ентитет, 
„ќе мора да воспостави рамнотежа помеѓу меѓузависноста 
и автономијата, демократијата и ефикасноста и, пред сè, 
обединетоста и различноста, тука лежи најголемиот придонес 
на федерализмот кон каузата за европско обединување: 
проекцијата на инклузивна политичка заедница заснована на 
демократските функции на владеењето“.61

Меѓутоа, моменталната реалност на Европската Унија 
не соодвествува со ваквата федерална визија при што создава 
широк простор за критика. Во една поширока академска 
рамка, федерализмот почива врз една идеолошка визија за 
остварливоста и исправноста на ваквиот аранжман. Оттука, 
федералистичкиот модел извира од на моменти и наивна 
претпоставка околу идеолошката убеденост на елитите како 

61  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001,  стр.46.
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пресуден фактор во формирањето на федерални ентитети. 
Како што констатира Малколм, федералистите веруваат во 
„еден вид на картографски мистицизам кој по интуиција 
укажува дека определени големи области од мапата плачат да 
се соединат во единствени геополитички единки“.62 И покрај 
тоа што Европската Унија има некои државни карактеристики, 
супранационалниот институционален дизајн (Комисија-
Европски парламент - Европски суд на правда) наликува на 
федерален модел; сепак Европската Унија не е комплетна 
федерација и можеби никогаш нема ни да стане федерална 
држава. 

Досега ниту една држава не се откажала од својот 
суверенитет при што, како што аргументира Елазар, стекнатата 
независност е многу поголема отколку независноста стекната од 
страна на државите во рамките на една федерација, вклучувајќи 
ги сите прифатени атрибути на политичкиот суверенитет.63 
Уште повеќе што, Европската Унија во принцип останува да 
биде унија која се заснова на волонтерска согласност, која е 
заснована на заеднички прифатен економски либерализам и 
рестриктивно партнерство кое е многу помалку изразено од она 
на Соединетите американски држави.64 И навистина, доколку 
се направи компарација со други федерации, креирањето на 
политика во Европската Унија е премногу тесен процес кој 
првенствено се фокусира на економски прашања. Она што 
суштински недостасува се темелните аранжмани околу кои 
се реализира секоја федеративна творба т.е. композитна и 
кохерентна заедничка безбедносна и надворешна политика, 
интегрирана и обединета социјална, образовна и културолошка 
политика и пред сè целосно интегриран партиски ситем кој 
ќе функционира врз основа на функционален идолошки-

62  Malcolm, Noel. „The Case Against Europe“. Foreign Affairs, Vol 74. No.2, 1995, стр. 
53
63  Elazar, J. Daniel. „The United States and the European Union: Models for Their 
Epochs“.  во Nicolaidis, Kalypso и Howse, Robert (eds.). „The Federal Vision“. Oxford: 
Oxford University Press, 2001, стр.38.
64  ibid, стр.40.
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политичко-социјален натпревар, а нема да биде експресија 
на територијална (национална) поделеност. Фискалните 
ограничувања не се променети и покрај тоа што има монетарна 
политика. Оттука, недостатокот на вистинска заедничка 
надворешна политика, како и непостоењето на европска војска 
и полиција, придонесува денешната Европска Унија многу 
повеќе да рефлектира конфедеративен аранжман отколку 
некаков федеративен ентитет. 

Во крајна линија, се наметнува и суштинскиот проблем на 
конзистентност во креирањето на политики, бидејќи сè уште 
постојат политички модалитети кои овозможуваат изземање 
на определени држави од заедничките политики65, додека пак 
Комисијата како извршно тело на Европската Унија скоро и 
да нема имплементирачки овластувања. Така, асиметричниот 
карактер на Европската Унија овозможува некои нејзини 
единки (држави членки) да имаат позајакнати врски со 
институциите на Европската Унија за разлика од другите 
единки.  

Една друга линија на критики се занимава со демократските 
карактеристики на федералистичкиот пристап изразени преку 
нетранспарентноста на функционалистичкиот метод. Според 
Маjоне, федералистичкиот проект е осуден на пропаст пред 
сè поради функционалистичкиот пристап (Моне методот) на 
интеграција кој пропагира скриена и притаена интеграција 
наспроти интергација преку чисти политички средства. Така, 
доколку се сака остварување на политичка интеграција, таа 
неопходно мора да се оствари преку користење на  политички 
(демократски) средства, а не преку замаскирани технократски 
стратегии. Следствено, на федералистичкиот проект му 
недостасува една суштинска карактеристика, европски демос:

„За да бидат веродостојни во своите тврдења, 

65 Определен број на држави членки не се дел од европската монетарна унија и 
шенгенскиот систем
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(федералистите) треба детално да објаснат 
како федерална држава составена од политички 
уредувања поделени преку длабоки економски, 
институционални, културни и социјални расцепи, 
би им излегла во пресрет на очекувањата на 
европските граѓани без да им наметнат политички 
неприфатливо ниво на централизација; или 
алтернативно, како евентуалната федерација 
би го воспоставила и оддржала сопствениот 
легитимитет во услови кога таа не е способна да 
ги оствари базичните функции на една модерна 
држава на благосостојба, секако вклучувајќи ја и 
дистрибуцијата на доходот“.66  

Оттука, воспоставувањето на европска федеративна 
држава би резултирало со едно исклучително фрагментирано 
и сегментирано општество кое нема кохерентност која би 
произлегувала од заедничка митологија и историска меморија. 
Поради високата поделеност и диверсифицираност  на 
општеството, државата нема да биде способна да генерира 
материјални и нормативни средства преку кои ќе обезбеди 
праведна дистрибуција на добра која ќе ги задоволи потребите 
на граѓаните.  Во такви услови секоја политичка одлука која 
не оди во прилог на еден од конститутивните народи може да 
предизвика сериозни кризи од уставен карактер и кризи на 
легитимитет кои би резултирале со парализа на политичкиот 
процес. 

Конституционалниот проблем е адресиран и од страна на 
Веилер кој вели дека европската конституционална архитектура 
никогаш не била потврдена со процес на конституционално 
усвојување од страна на европски конституционален демос, 
и оттука европската конституционална дисциплина го нема 
истиот авторитет кој може да се најде во федерални држави 

66  Majone, Giandomenico. „Dilemmas of European Integration: The Ambiguities & 
Pitfalls of Integration by Stealth“. Oxford: Oxford University Press, 2005, стр. vii 
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каде што федерализмот е вкоренет во рамките на класичниот 
уставен поредок. Европскиот федерализам е конструиран врз 
основа на одгоре надолу хиерархија на норми, но со оддолу 
нагоре хиерархија на авторитет и реална моќ.67 Во прилог 
на ваквата аргументација оди и хроничниот недостаток 
на поддршка од општата јавност за поголеми федерални 
ингеренции, но во последно време и на политичките елити кои 
го пресликуваат ова расположение во реформата на Договорот 
од Лисабон кој го задржува правото на национално вето за 
сите прашања кои се од суштинска важност за државниот 
суверенитет. 

Од друга страна, многу е важно да се нагласи дека во 
различни држави, поимот федерализација има различни, 
дури и спротивставени интерпретации. Додека за повеќето 
континентални европски држави, поимот федерализација 
се поврзува со процесот на децентрализација, во Велика 
Британија оваа интерпретација се врзува со процесот на 
централизација и зајакнување на федералната власт.68 Затоа 
определени дискурси сметаат дека на Европа не и треба нов 
Левијатан со што некои држави би го перцепирале создавањето 
на цврста европска федерација низ призмата на надворешен 
агресор.69 

Во овој контекст аргументира и Холмс кога вели дека 
федерализмот функционира кога неговите составни делови 
се региони, провинции, кантони или поранешни колонии.
„Федерализмот функционира добро само ако компонентите не 

67  Weiler, Joseph. „Federalism without Constitutionalism: Europe’s Sonderweg“.  
во Nicolaidis, Kalypso и Howse, Robert (eds.). „The Federal Vision“. Oxford: Oxford 
University Press, 2001, стр.57
68  Ваквата линија на размислување во голема мера придонесе и кон референдумската 
одлука за излез на Велика Британија од Европската Унија. 
69 За повеќе околу Британската политика околу прашањата за федерализација види: 
Wallace, Hellen. „Possible Futures for the European Union: A British Reaction“. Joerges, 
Christian. Mény. Yves и  Weiler, Joseph (eds).„What Kind of Constitution for What Kind of 
Polity? -Responses to Joschka Fischer“. The Robert Schuman Centre for Advanced Studies 
at European University Institute; Harvard Law School, 2000, стр. 139-149.
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се нации“.70 Добар пример кој оди во прилог на овој аргумент 
е и колапсот на неколку мултинационални федерации (СССР 
и Југославија помеѓу другите). Федерализмот не е универзален 
во својата природа и неговата реализација бара определени 
политички предуслови. Порадикалните федералистички 
интерпретации се чини дека премногу се огледуваат на 
американскиот модел, при што се обидуваат аналогно да го 
инкорпорираат во очигледно не компатибилната европска 
реалност. Таа реалност укажува дека државите членки уживаат 
многу поголема граѓанска поддршка отколку институциите на 
Европската Унија, што пак не произведува силна лојалност и 
посветеност, кои се пак основни бариери кои го спречуваат 
неуспехот на било која федерација. 

Финално, од стриктно теоретски аспект е исклучително 
тешко да се пронајде единствено и кохерентно тело на 
европска федералистичка теорија. Така, според Розамонд, 
суштинскиот проблем на федерализмот е неговата 
концептуална еластичност. Ова значи дека тој е потенцијално 
корисен за голем број на различни политички проекти со што 
пак е исклучително тешко да се специфицира во академски 
контекст.71   

И покрај тоа што има многу широк опсег, како што беше 
демонстрирано во ова поглавје, федерализмот наоѓа своја 
примена и како теорија за европска интеграција. Со својот 
теоретски однос кон процесот на европска федерализација 
и претпоставката за „Обединети европски држави“ како 
финален резултат, федерализмот се јавува како стожерен 
теоретски дискурс во еден супранционален контекст. 

70 Holmes, Martin. „European Integration, Scope and Limits“. Basingstoke: Palgrave, 
2001, стр.152.
71 Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.30.
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3. ТРАНСАКЦИОНАЛИЗАМ

Трансакциската или комуникациска школа претставува 
пионерски и е еден од најоригиналните теоретски приоди 
кон изучувањето на процесот на регионална интеграција. 
За разлика од останатите пратеориски пристапи кои го 
дискутираат процесот на регионална интеграција низ призма 
на инструмент за ограничување или целосно укинување на 
моќта на државата, трансакционализмот развива теоретски 
постулати кои одат во насока на меѓудржавна соработка 
насочена кон стабилизација на меѓународниот поредок. 
Оттука, трансакционализмот суштински го корелира 
процесот на интеграција со концептите на поредок и 
безбедност интерпретирани преку процесите на меѓудржавна 
комуникација. Од друга страна, трансакциската школа развива 
иновативен пристап кон процесот на интеграција кој укажува 
на важноста на когнитивната и идејната поврзаност помеѓу 
процесот на интеграција и индивидуите кои се предмет на тој 
процес. 

Трансакционализмот суштински е поврзан со работата 
на Карл  Дојч, едно од најголемите имиња на политичките и  
воопшто општествените науки во 20 век. Дојч е пионер 
во развивањето на емпириски методи во општестевените 
истражувања и еден од првите истражувачи на национализмот 
и конструктивизмот во меѓународните односи. Во овој 
контекст тој заедно со своите соработници го развива својот  
трансакциски модел на интеграција кој примарно е изложен во 
класичниот текст „Политичка заедница и северноатланската 
област“ и кој консеквентно е доразвиван во неколку 
подоцнежни трудови.72 

72 Deutsch, Karl.W. et al. „Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience“. Princeton: Princeton University Press, 
1957; Deutsch, Karl W. „Communication Theory and Political Integration“. во Jacob, Philip 
E. и Toscano, James V. (eds.). „The Integration of Political Communities“. Philadelphia: J. 
B. Lippincott Company, 1964; Deutsch, Karl W. „Nationalism and Social Communication: 
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Водечката идеја на целиот концепт експлицитно е поврзана 
со суштинското прашање на изучувањето на меѓународните 
организации и нивната кохезија, а тоа е „како луѓето можат да 
научат да дејствуваат заедно со цел да ја елиминираат војната 
како социјална институција“.73 Затоа трансакционалистичкиот 
пристап процесот на интеграција го гледа низ модалитетите 
на приближување на различните нации и креацијата на 
пошироки политички заедници. Така, во еден поширок 
контекст Дојч ги претставува меѓународните односи како 
континуум во кој на едниот пол се наоѓа интеграцијата, а на 
другиот конфликтот со што се создава потковична крива која 
опфаќа опсег од војна и заострени односи помеѓу државите, 
како еден негативен екстрем; и процесите на меѓудржавна 
соработка и меѓузависност како позитивен котрапод. Со други 
зборови, процесот на интеграција претставува синоним за 
успешни меѓународни односи.74  

Овој процес, според Дојч, суштински е детерминиран 
преку концептот на „безбедносна заедница“, која е рефлексија 
на чувството за безбедност во рамките на регионот кој е 
предмет на интеграција. На овој начин, трансакционализмот 
се конфронтира со реалистичките интерпретации на 
меѓународните односи, бидејќи покрај влијанието на балансот 
на моќ, тој внесува и нови варијабли кои се однесуваат на 
психолошките реакции на индивидуите и нивниот идентитет 
како елементи преку кои се објаснува процесот на соработка 
помеѓу државите. 

An Inquiry into the Foundations of Nationality “. Cambridge, MA: MIT Press, 1953, 1966; 
Deutsch, Karl W. „Supranational Organizations in the 1960’s“. Journal of Common Market 
Studies. Vol.1 Num. 3, 1960, стр. 212-218
73 Deutsch, Karl.W. et al. „Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience “. Princeton: Princeton University Press, 
1957, стр. 3
74 Deutsch, Karl W. „Power and Communication in International Society“. во de Rueck, 
Anthony. и  Knight, Julie. (eds.). „Conflict in Society“. London: Churchill, 1966, стр. 300-
316.
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Теоретски осврт

Трансакционалистичкиот пристап суштински се 
средоточува на прашањето на формирањето на меѓународни 
заедници низ призмата на меѓусебни трансакции на единките 
кои влегуваат во интеграцискиот аранжман. Дојч ја дефинира 
интеграцијата како однос помеѓу единки во кои тие се 
меѓузависни и во кои заеднички продуцираат сопственост која 
поединечно би ја немале75, при што крајниот резултат би бил 
креација на меѓусебна заедница. 

Една од примарните тези на Дојч е дека заедниците се 
воспоставуваат и еволуираат како резултат на контактите и 
комуникацијата која се развива во нивните рамки.76 Тој уште 
во неговите рани трудови концептот на заедница го дефинира 
низ призмата на систем на квантитативно  интензивни и 
квалитативно богати и разнолики меѓугрупни трансакции.77  
Оттука, прекуграничната интеракција т.е. нивото на 
меѓусебна комуникација се поставува како круцијален 
репер во одредувањето на постоењето на интеграциски 
процес од  една страна и интензитетот на процесот од друга 
страна. Следствено, самата интеграција се воспоставува како 
функција на општествената меѓуповрзаност на државите кои 
влегуваат во интеграцискиот процес, а која пак се дефинира 
преку  нивната интеракција. Така, интеграцијата помеѓу две 
или повеќе држави зависи од нивната взаемна комуникација 
при што колку е поголем опсегот и интензитетот на таа 
комуникација, толку тие две држави стануваат повеќе 
меѓусебно интегрирани. Притоа, како што дефинира Пучала, 

75 Deutsch, Karl W. „The Analysis of International Relations “. Englewood Cliffs: Prentice 
Hall, 1968, стр.159.
76 Deutsch, Karl W. „Communication Theory and Political Integration“. во Jacob, Philip 
E. и Toscano, James V. (eds.). „The Integration of Political Communities“. Philadelphia: 
J. B. Lippincott Company, 1964; исто види и: Deutsch, Karl W. „Nationalism and Social 
Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality“. Cambridge, MA: MIT 
Press, 1953, 1966
77 Deutsch, Karl W. „Nationalism and Social Communication: an Inquiry into the 
Foundations of Nationality (1st edition)“. Cambridge, MA: MIT Press, 1953, стр. 75
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под трансакции се подразбираат меѓусебни контакти и зделки 
кои се одвиваат и на меѓудржавно, но и на невладино ниво.78  
Параметри преку кои се мери меѓудржавната трансакција се 
варијабли од типот на проток на добра, услуги, пошта, како и 
истражувања на јавното мислење кои би го мереле степенот на 
меѓусебна симпатија на ниво на граѓани кои се државјани на 
државите кои се интегрираат. 

Меѓутоа, самата функција на меѓудржавниот проток 
на трансакции треба да оди во насока на зајакнување на 
перцепцијата кај сите државни сегменти околу полезноста 
на зголемената интеракција. Оттука, потенцијалот за 
меѓудржавната интеграција се јавува само доколку преку 
процесот на интеракција се создаде чувство на доверба 
помеѓу државите кои се дел од трансакцискиот процес. 
Притоа, ваквиот исход би генерирал соодветна интеграциска 
прогресија, бидејќи зголеменото ниво на доверба линерано би 
генерирало понатамошна комуникација која експоненцијално 
ќе се зголемува.79  

Вака дефинирираниот потенцијал за интеграција добива 
конкретна форма само во случаи на меѓусебно одѕивање. Ова 
значи дека процесот на  интеграција мора да биде подеднакво 
прифатен од сите заинтересирани страни, при што протокот 
на трансакции во билатерални или мултилатерални 
аранжмани секогаш мора да биде обостран. Или со други 
зборови, секоја иницијатива која доаѓа од едната страна, мора 
да наиде на соодветен одговор од другата страна. Одѕивањето 
како централна категорија за реализација на интеграцискиот 
потенцијал  Дојч го дефинира како: „Веројатноста да се добие 
соодветен  одѕив во рамките на еден прифатлив временски 

78 Puchala, Donald J. „International Transactions and Regional Integration“. International 
Organization Vol. 24 No.4, 1970, стр. 733
79 Deutsch, Karl W. „Communication Theory and Political Integration“. во Jacob, Philip 
E. и Toscano, James V. (eds.). „The Integration of Political Communities“. Philadelphia: J. 
B. Lippincott Company, 1964, стр. 54
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лимит“.80

Експликацијата на интеграцискиот процес преку 
улогата на комуникацијата во својата суштина претставува 
пресликување на таа улога од националната врз меѓународната 
сцена. Според Дојч, комуникацијата одигрува круцијална улога 
во создавањето на национална кохезија, преку интеграцијата 
на различни помали национални заедници, која е директен 
резултат на зајакната меѓусебна интеракција.81 

Оваа логика се пресликува во меѓународен контекст каде 
што различни држави преку зајакната комуникација создаваат 
сопствени безбедносни заедници. Оттука, суштинска 
карактеристика на процесот на интеграција помеѓу две или 
повеќе држави е формацијата на заедница преку политичка 
интеграција и социјална комуникација, која мора да биде 
заснована врз масовна когнитивна промена во перцепцијата 
на меѓудржавната соработка. Така, за да се дојде до успешен 
исход на интеграција, зголеменото ниво на трансакции е 
само предуслов за остварување на суштинскиот параметар 
на интеграција, а тоа е создавањето на заедница која ќе биде 
способна да ги асимилира граѓаните од обете држави во еден 
заеднички социјален простор. Следствено, шансите за креација 
на заедничка заедница преку процес на политичка интеграција 
се функција на степенот на асимилација на членовите на 
посебните заедници во тој заеднички социјален простор. 

Ваквата парадигма укажува на една многу специфична 
карактеристика на пристапот на Дојч која очигледно 
претставува еден од пионерските обиди за развивање на 
социјалконструктивистичка логика во објаснувањето на 
меѓународните односи, уште повеќе што една од централните 
претпоставки на Дојч е дека меѓународните заедници имаат 

80 ibid., стр.69
81 Deutsch, Karl W. „Nationalism and Social Communication: an Inquiry into the 
Foundations of Nationality“. Cambridge, MA: MIT Press, 1953, 1966
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иста генеза како и националните заедници, т.е. дека тие не се 
резултат на природен процес на креација, туку дека, напротив, 
тие се социјално креирани. Затоа треба да се потенцира дека 
потенцијалот за интеграција преку соработка на политички 
елити е помал доколку се спореди со интеграциските 
исходи од директни и спонтани взаемни интеракции помеѓу 
обични граѓани т.е. членови на заедницата што според него 
е најсоодветна форма на интеграција која е поотпорна на 
различни политички и билетарелни нарушувања и проблеми. 

Следствено, уште пред повеќе од 50 години, Дојч укажувал 
на некои конструктивистички параметри кои денеска се 
многу актуелни, како на пример развивањето на заеднички 
идентитети, лојалности и социјални вредности помеѓу 
граѓаните на единките кои влегуваат во интеграцискиот 
процес. Во овој контекст, Дојч очекува дека развојот на 
интеграцискиот процес ќе резултира со зголемена доверба, која 
ќе создаде чувство на споделена заедница, кое пак финално ќе 
донесе до идентификација на граѓаните во форма на заеднички 
идентитет82, дотолку што тој нешто подоцна ќе резонира дека 
воопшто една од главните задачи на интеграцискиот процес е да 
создаде „нов сопствен лик и идентитет“.83 Така, оваа социјална 
парадигма на интеграцискиот процес суштински се ефектуира 
преку соодветна асимилација која би требало да резултира со 
релативно хомогена транснационална популација во рамките 
на ентитет кој Дојч го нарекува безбедносна заедница. 

Концептот на безбедносна заедница

Концептот на безбедносна заедница претставува 
централна идеја преку која се реализира интеграцискиот 
процес. Чувството за заедница помеѓу државите се наметнува 

82 Deutsch, Karl W. „Communication Theory and Political Integration“. во Jacob, Philip 
E. и Toscano, James V. (eds.). „The Integration of Political Communities“. Philadelphia: J. 
B. Lippincott Company, 1964    
83 Deutsch, Karl W. „The Analysis of International Relations“. Englewood Cliffs: Prentice 
Hall, 1968, стр. 192.
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како суштински и неопходен производ на комуникацијата 
помеѓу државите. Зајакнатата комуникација има цел да ја 
зголеми  довербата  помеѓу популациите на државите кои 
се интегрираат до степен на отсранување на било каква 
перцепција на закана од другата страна. Основната задача 
на трансакцискиот процес е когнитивното развивање на 
перцепција за безбедносна заедница која претставува креација 
на државите кои се интегрираат. Бидејќи основната задача на 
секој интеграциски процес е создавање на безбедносна средина 
која значително ќе го намали ризикот од вооружен конфликт, 
елитистичко решение не е доволно, туку, напротив, потребна 
е масовна промена на перцепциите и ставовите кои целосно 
ја прифаќаат безбедносната логика на интеграцискиот процес. 

Оттука, според Дојч и соработниците, безбедносна 
заедница е  група на луѓе која се „интегрирала“, при што под 
интеграција се подразбира „постигнување, во рамките на 
една територија, на „чувство на заедница“ и на институции 
и практики доволно силни и доволно распространети да 
обезбедат за „долго време“ зависни очекувања за „мирољубива 
промена“ помеѓу својата популација“.84  Притоа, преку 
укажувањето на  „чувството за заедница“ Дојч и соработниците 
јасно укажуваат на улогата на социјалните и психолошките 
фактори како детерминанти за социјална мобилизација преку 
која се ефектуира интеграцискиот процес како мировна 
варијабла. Затоа, Дојч и соработниците чувството за заедница 
го дефинираат како „верба од страна на индивидуите, кои 
се дел од групата, дека постигнале договор за најмалку една 
точка: дека заедничките социјални проблеми мора да се 
решаваат преку процеси на „мирољубива промена“, (која пак 
се дефинира како) решавање на социјални проблеми обично 
преку институционализирани процедури без посегнување кон 
широк опсег на употреба на физичка сила“.85  Оттука, доколку 

84 Deutsch, Karl W. et al.„Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience“. Princeton: Princeton University Press, 
1957, стр. 5f
85  ibid.
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овој резон се аплицира на глобално ниво, преку интеграција 
сфатена низ призмата на безбедносна зедница, тогаш заканата 
од војна трајно би била отстранета. 

Меѓутоа, Според Дојч, достигнувањето на ваква 
мирољубива промена не е едноставна рефлексија на вербална 
подршка на определени вредности од страна на популациите 
на определени територии кои воопшто не развиваат чувство 
за заедништво, туку напротив  тој потенцира дека „видот на 
чувство за заедништво кој е релевантен за интеграцијата е 
прашање на взаемна симпатија и лојалност, на чувство за „ние“; 
доверба и взаемно внимание; на парцијална идентификација 
во смисол на симболи и интереси; на взаемно успешни 
предвидувања на поведение и на кооперативна акција која е во 
согласност со него – накратко, прашање на постојан динамичен 
процес на взаемно внимание, комуникација, перцепција на 
потреби и расположивост во процесот на донесување на 
одлуки“.86 

Оттука може да се заклучи дека степенот на интеграција 
несомнено е детерминиран од опсегот на колективна 
идентификација со новонастанатата заедница. Следствено, 
не случајно Дојч го става фокусот врз квантитетот на 
транснационалните комуникации, но и врз нивниот квалитет 
кој произлегува од степенот на когнитивна компатибилност 
на основните вредности на конститутивните единки.87 
Постигнување на степен на аморфност помеѓу голем број на 
социјални фактори и вредносни параметри подразбира висок 
степен на политичка култура и општествена организација. 
Затоа поголемите, посилните, политички, административно, 
економски и образовно понапредните политички единки ја 
создаваат срцевината околу која во поголемиот број на случаи 
се развива интеграцискиот процес.   

86  ibid., стр. 36
87  Deutsch, Karl W. „Communication Theory and Political Integration“. во Jacob, Philip 
E. и Toscano, James V. (eds.). „The Integration of Political Communities“. Philadelphia: J. 
B. Lippincott Company, 1964, стр. 67-69
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Врз основа на горенаведените претпоставки, Дојч 
понатаму го доразвива концептот на безбедносна заедница 
преку сопствена типологија на безбедносните заедници кои се 
делат на  амалгамни и плуралистички.  

Амалгамни безбедносни заедници

Амалгамните безбедносни заедници се производ  на 
процесот на амалгамација кој претставува „формално 
спојување на две или повеќе претходно независни единки во 
една единствена поширока единка со некаков тип на заедничка 
влада после амалгамацијата. Оваа заедничка власт може да 
биде унитарна или федерална“.88 Следствено, амалгамните 
безбедносни заедници почиваат врз создавањето на нов 
политички центар чија што моќ ја надминува моќта на старите 
независни единки. Во суштина, амалгамните безбедносни 
заедници се соодветни на федералистичките очекувања 
околу производот на интеграцискиот процес. И самиот Дојч 
укажува дека Соеднинетите американски држави се типичен 
пример за амалгамна безбедносна заедница. Затоа и Пучала 
аргументира дека федералниот модел претставува идеален 
тип на политичка амалгамација при што амлгамацијата треба 
да се оценува преку постигнатите степени на федерализам во 
рамките на регионалната институционализација и процеси на 
креирање на правила.89

Дојч и соработниците укажуваат на неколку неопходни 
фактори за воспоставување на амалгамните безбедносни 
заедници: заеднички вредности и очекувања од страна на 
политички релевантните стратуми во рамките на единките 
кои се амалгамираат;  способности и комуникациски процеси 
помеѓу единките, пред сè способноста за зголемување на 

88  Deutsch, Karl W. et al.„Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience“. Princeton: Princeton University Press, 
1957, стр. 5f
89 87  Puchala, Donald J. „International Transactions and Regional Integration“. 
International Organization Vol.24 No.4, 1970, стр. 754
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политичките и административните капацитети на главните 
политички единки; мобилност на луѓе помеѓу единките кои 
се предмет на амалгамација; многубројноста и балансот на 
трансакции; взаемна предвидливост на однесувањето помеѓу 
членовите на единките кои се цел на амалгамацијата.90 Од 
друга страна и самата одржливост на амалгамните безбедносни 
заедници зависи од неколку фактори кои дополнително ја 
отежнуваат нејзината стабилност. Така, амалгамните заедници 
мораат да се справат и со побарувањата за партиципација од 
страна на делови на единките, воени оптеретувања, како и со 
организација на неопходните политички административни 
структури за централно донесување на одлуки и 
имплементација.91 Токму поради многубројноста и тежината 
на условите за воспоставување, Дојч и соработниците сметаат 
дека веројатноста за креација на амалгамни безбедносни 
заедници е многу ниска.

Плуралистички безбедносни заедници

Плуралистичките безбедносни заедници се заедници 
каде што владите на конститутивните единки ја задржуваат 
сопствената независност.92 Станува збор за заедница каде што 
нема формално спојување на единките со што е овозможено 
постоењето на повеќе центри кои имаат моќ на одлучување. 
Според Дојч овој тип на заедници се наметнуваат како 
полесно остварливи заедници наспроти амалгамните при што 
успеваат да опстанат и во многу полоши услови од оние кои се 
потребни за одржливост на амалгамните заедници. Тоа пред сè 
се должи на помалиот број на услови за нивно остварување т.е. 
компатибилни вредности помеѓу конститутивните  единки, 

90  Deutsch, Karl W. et al.„Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience“. Princeton: Princeton University Press, 
1957
91  Deutsch, Karl W. „The Analysis of International Relations“. Englewood Cliffs: Prentice 
Hall, 1968, стр. 195
92  Deutsch, Karl W. et al.„Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience“. Princeton: Princeton University Press, 
1957, стр. 5f
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взаемна предвидливост и ненасилна комуникација со цел да 
се оствари мир.93

Поради овие причини плуралистичките безбедносни 
заедници се наметнуваат како подобра и повеќе посакувана 
варијанта за остварување на основната интеграциска 
цел за елиминација на војната. Од друга страна, Дојч и 
соработниците потенцираат дека во случаи на потреба од брза 
реакција, амалгамните безбедносни заедници се супериорни 
во однос на плуралистичките заедници.94 Она што е заедничко 
и за двата типа на безбедносни заедници е што почиваат 
на чувството за сигурност помеѓу народните маси дека 
меѓусебните конфликтни ситуации ќе се решаваат со употреба 
на ненасилни средства. Имајќи во предвид што во суштина 
обата вида на безбедносна заедница се манифестација на два 
процеса т.е. амалгамацијата како формален и интеграцијата 
како неформален феномен, во реалноста многу често постои 
преклопување помеѓу нив. Оттука, можни се и случаи кога 
има амалгамација без интеграција или пак интеграција без 
амалгамација. Во овој контекст Дојч ја гледа и Европската 
заедница која се етаблира како заедница која има хибридни 
елементи и на амалгамна и на плуралистичка заедница.  

*******

Комплексноста на трансакциската теорија на интеграција, 
која каузално  вклучува неколку за тоа време револуционерни 
парадигми како комуникација, бихејвјористичка 
интерпретација на безбедноста и улогата на идентитетските 
прашања, се материјализира во навистина широка 
распространетост на основните хипотези на трансакцискиот 
модел низ подоцнежниот спектар на истражувања на процесот 

93  Deutsch, Karl W. „The Analysis of International Relations“. Englewood Cliffs: Prentice 
Hall, 1968, стр. 195
94  Deutsch, Karl W. et al.„Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience“. Princeton: Princeton University Press, 
1957
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на европска интеграција. Меѓутоа, влијанието на овој теоретски 
модел во суштина е од секундарна природа, бидејќи голем 
дел од идеите на Дојч парцијално наоѓаат примена во голем 
број на теоретски концепти95, но трансакцискиот модел како 
целина многу ретко е употребуван како рамка за објаснување 
на определени процеси во меѓународните односи. Оттука, еден 
од ретките проекти кој заслужува внимание е истражувањето 
на Пучала околу влијанието на меѓународните трансакции врз 
регионалната интеграција.96  Тој употребува неколку варијабли 
за мерење на трансакции т.е. апсолутен опсег на трансакциите, 
релативна вредност на трансакции помеѓу групи на актери, 
реалните трансакции споредени со предвидениот број на 
трансакции, сооднос помеѓу странски и домашни трансакции 
и процентуална промена на волуменот на трансакциите преку 
определен временски период. Аплицирајќи го овој модел 
врз создавањето на заедница во Западна Европа, Пучала 
аргументира дека процесот на европска интеграција не 
резултира само со креација на заеднички европски институции, 
туку им овозможува на граѓаните на Европската заедница 
да воспостават постојана комуникација која резултира со 
чувство на сигурност  и  чувство на „ние“, што е посебно 
воочливо помеѓу германските и француските граѓани, дотаму 
што според Пучала европската институционална арена полека 
стана примарна арена за француско-германски трансакции.97 

95 Трансакциската школа врши влијание врз (во суштина неофункционалистичкиот) 
модел на  Сандхолц и Стоунсвит кој аргументираат дека експанзијата на 
транснационалната комуникација претставува еден вид на катализатор на процесот 
на европска интеграција, преку стимулација на супранационалните организации 
во нивната функција на континуирана институционализација на транснационални 
нормативи. За повеќе види: Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec. „Integration, 
Supranational Governance, and the Institutionalization of the European Polity“, во 
Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec.  (eds.), „European Integration and Supranational 
Governance “. Oxford: Oxford University Press, 1998, стр. 1-26
96  Puchala, Donald J. „International Transactions and Regional Integration“. 
International Organization Vol.24 No.4, 1970, стр.732-763, исто и во Puchala, Donald 
J. „International Transactions and Regional Integration“во: Lindberg, Leon. Scheingold, 
Stuart (eds). „Regional Integration: Theory and Research“. Cambridge: Harvard University 
Press, 1971, стр. 128-160.
97  Puchala, Donald J. „International Transactions and Regional Integration“. 
International Organization Vol.24 No.4, 1970, стр.761.
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Преку емпириска анализа на основните трансакциски 
хипотези, Пучала укажува на дескриптивната валидност на 
оваа теорија во експликацијата на голем број на социјални, 
економски и политички процеси кои се јавуваат во текот на 
процесот на регионална интеграција. 

Критички осврт

Наследството на Карл Дојч претставува огромно 
богатство за модерната политичка наука. Неговиот пристап 
кон изучувањето на политичките феномени е иновативен, 
оригинален и извонредно влијателен врз развојот и 
апликацијата на политолошкото емпириско истражување. 
Преку неговите согледувања за влијанието на психолошките, 
идентитетските и социеталните фактори врз поведението 
на државите на меѓународната сцена, тој креира поинаков 
пристап кон објаснувањето на дисциплината на меѓународни 
односи кој значително се разликува од класичната реалистичка 
аргументација околу генезата, природата и улогата на 
националниот интерес.  Преку потенцирањето на улогата 
на социјалната комуникација, социјалната конструкција на 
националните параметри како и улогата на комуникацијата во 
создавањето на меѓудржавни заедници засновани врз заеднички 
идентитети на нивните популации, трансакционалистичката 
школа успева да создаде исклучетелно силна алтернатива на 
реалистичката експликација на меѓународните односи.    

Сепак, во контекст на трансакционализмот, како 
теорија за европска интеграција, неколку критички 
опсервации се наметнуваат како вредни за дискусија. Имено,  
трансакционализмот на процесот на интеграција не гледа како 
на инструмент преку кој државата нација би се трансформирала 
во некаков облик на супранационален ентитет. Основната цел 
на овој теоретски модел претставува инструментализација на 
интеграцијата за постигнување на соодветна делегитимација 
на воооружениот конфликт како инструмент на остварување 
на националните интереси. Меѓутоа, според Дојч државите 
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остануваат примарни играчи на меѓународната сцена. 
Уште повеќе што Дојч и неговите соработници повеќе 
инклинираат кон создавање на општа теорија за интеграција 
бидејќи случајот на Европската заедница претставува само 
еден од многуте предмети на нивното истражување. Од тука 
произлегува и недостатокот на појасна и поопширна анализа 
на институционалните аранжмани кои произлегуваат од 
интеграцискиот процес, а кои во случајот на Европската Унија 
претставуваат уникатна и исклучително важна одлика.  

Една од најексплоатираните точки во критичкиот 
дискурс кој е насочен кон трансакционализмот е во 
суштина од методолошка природа. Имено, срцевината на 
трансакционалистичкиот модел се состои во опсегот и 
интензитетот на меѓудржавни трансакции како основен 
предуслов за интеграција. Меѓутоа овој параметар го повлекува 
проблемот на мерливоста на категориите преку кои се дефинира  
каузалитетот на интеграцијата. Овој проблем е од бивалентна 
природа бидејќи се однесува и на формата, но и на суштината 
на трансакциите. Така, Пучала во еден (само)критички осврт 
укажува на голем број на трансакции кои никогаш не се мерат 
или кои поради својата политичка сензитивност се држат 
во тајност или кои пак во текот на статистичката обработка 
ја губат својата суштина. Следствено, процесот на мерење на 
трансакциите е подложен на  статистичка пристрасност. 98  Од 
друга страна, се наметнува и проблемот на комплексноста на 
варијаблите кои се мерат. Така на пример квантитативното 
мерење на некои апстрактни категории како на пример 
заедничкиот идентитет или пак степенот на доверба помеѓу 
популациите се наметнува како исклучително тежок потфат.     

Од друга страна, односот помеѓу резултатите и 
критериумите за интеграција не е комплетно разјаснет. Џинаду 
со право укажува на амбивалентноста на поимите „чувство 
за заедница“ и „очекувања за мирољубива промена“ за кои 

98  ibid., стр. 733.
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не е докрај јасно дали претставуваат детерминанта или пак 
составен дел на интеграцискиот процес т.е. дали тие се дел од 
значењето на интеграцискиот процес или пак се наметнуваат 
како консеквенци и резултати на интеграцискиот процес.99  

Финално, Розамонд укажува на уште два критички 
моменти.100 Едниот се однесува на нејасноста на механизмите 
преку кои определени процеси функционираат. Така, 
останува нејасно како неформалните облици на комуникација 
се вметнуваат во формалниот процес на создавање на 
институции. Од друга страна, се наметнува и вториот 
проблем кој произлегува од претпоставката дека зголемената 
комуникација помеѓу државите несомнено води кон 
когнитивна промена.  Оваа парадигма повлекува најмалку две 
проблематични инстанци т.е. методолошката лимитираност за 
мерење на когнитивната промена и недостатокот на докази кои 
би го потврдиле каузалитетот помеѓу степенот на трансакции 
и суштинската социопсихолошка промена кај широките 
народни маси. Затоа Пучала е во право кога аргументира дека 
трансакциите се варијабла која многу подобро го опишува 
процесот на регионална интеграција, отколку што суштински 
го објаснува.101

99  Jinadu, Adele. „Regional Integration Theory: a Critical Appraisal“. International 
Studies Vol.15 No. 2, 1976, стр. 269-286
100  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр. 47,48
101 Puchala, Donald J. „International Transactions and Regional Integration“. 
International Organization Vol.24 No.4, 1970, стр.762.
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II 
КОН  „ГОЛЕМА“ ТЕОРИЈА НА 
ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

1.  НЕОФУНКЦИОНАЛИЗАМ

Веројатно не постои теоретски модел кој извршил 
поголемо влијание врз дебатата околу процесот на регионална 
интеграција од неофункционализмот кој почнува да се 
развива во педесеттите години на минатиот век како 
рефлексија на развојот на проектот за регионална интеграција 
на западно европските држави. Имајќи ја предвид нејзината 
нормативна и емпириска тежина, нејзината комплексност, 
методолошка ригорозност и повеќеваријабилна природа, 
неофункционалистичката теорија за регионална интеграција 
претставува еден комплетен теоретски модел, еден од 
најсофистицираните обиди за создавање на општа теорија на 
регионална интеграција кој ја надминува временската бариера 
и воспоставува хипотези кои се актуелни и од денешна 
перспектива до таму што „неофункционализмот идентификува 
основни темели за надградба на било која валидна теорија во 
полето (на теоријата на европска интеграција)“.102 

Имајќи ја предвид неговата теоретска 
мултидимензионалност, комплексност и компактност, се до 
деведесеттите години од минатиот век,  неофункционализмот 
ќе претставува синоним за самата теорија на интеграција и сè 

102  Marks, Gary. и Hooghe, Liesbet. „The Neofunctionalists Were (Almost) Right: 
Politicization and European Integration“ во Crouch, Colin и Streeck, Wolfgang (eds.). „The 
Diversity of Democracy: Corporatism, Social Order and Political Conflict“. Cheltenham: 
Edward Elgar, 2006, стр. 205.
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уште претставува еден од најдискутираните и најдоминантните 
елементи на академското проучување на европската 
интеграција. Самата теорија е иницирана во педесеттите 
години од 20 век, во рамките на американската политологија. 
Главен протагонист на неофункционализмот е Ернст Хас кој 
ги поставува основните теоретски постулати во капиталното 
дело „Обединувањето на Европа“ објавено во 1958 година.103 
Неговата работа подоцна ќе биде рафинирана и проширена од 
страна на врвни академици (Филип Шмитер, Леон Линдберг, 
Стјуарт Шеинголд, Доналд Пучала, Џозеф Нај помеѓу другите) 
и сè уште успева во модифицирана форма да биде дел од 
мејнстримот на интеграциската теорија (Вејн Сендхолц, Алек 
Стоун Свит, Џејмс Капорасо, Нил Флигстајн). 

Станува збор за прва теорија која се заснова на научна 
експликација на регионалната интеграција после Втората 
светска војна. И покрај тоа што оригиналниот теоретски дизајн 
имал намера да стане „Голема теорија“ на маѓународните односи 
со јасни глобални консеквенци, сепак неофункционализмот 
секогаш се поврзува со процесот на европска интеграција 
која е најдобар примерок за истражување и од теоретски и 
од емпириски аспект или како што самиот Хас укажува на 
перцепцијата на (западна) Европа како на „жива лабораторија“ 
за истражување.104     

Ова поглавје започнува со продлабочена анализа 
на оригиналната теорија за подоцна да продолжи со 
екстензивен критички синопсис. На крајот на ова поглавје 
ќе стане збор и за трансакционалната теорија како најнов 

103  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968.  Делото за прв пат е објавено во 
1958 год. Во рамките на овој текст се користи реизданието од 1968 година.
104  Во овој контекст, неофункционализмот во своето објаснување на процесот на 
регионална интеграција емпириски ги истражува и обидите за интеграција на држави 
од средна и јужна Америка, Африка и Азија. Сепак, нејзиниот успех и валидност 
во најголема мера се должи на нејзината апликација врз процесот на европска 
интеграција и оттука најчесто се прецепира како фундаментална теорија на европска 
интеграција.
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неофункционалистички пристап кон интеграцискиот процес. 

Теоретски осврт

Како што укажува и самото име на овој теоретски модел, 
појдовна точка на неофункционализмот е функционалната 
соработка како spiritus mouvens на интеграцискиот процес. 
Самата идеја на Митрани за глобална трансформација како 
последица на владеење преку систем на специјализирани 
експертски организации, неофункционализмот ја поврзува 
со прагматизмот на Жан Моне за создавање на Европската 
економска заедница и ја продлабочува преку, повеќе политичко, 
објаснување кое ја потенцира улогата на притисоците кои 
доаѓаат од интересите на актерите од субнационалната сфера. 

Меѓутоа, и покрај тоа што неофункционализмот како 
теорија во определена мерка се базира на функционалистичките 
теоретски претпоставки, при што својот фундамент го црпи 
од функционално-техничкиот процес на соработка; сепак 
неофункционализмот е драстично поразлична и многу 
покомплексна теорија на интеграција. И покрај очигледното 
функционалистичко влијание, неофункционализмот 
претставува теорија на регионализам што пак е во директна 
конфронтација со главниот аргумент на функционализмот 
околу влијанието на територијализацијата на политичката 
власт. 

Шмитер укажува на хибридниот карактер на 
неофункционализмот како теорија која ги вкрстува 
стандардните претпоставки на теоретските школи на 
меѓународни односи и компаратаивна политика. Оттука, 
наспроти функционалистичката логика, неофункционализмот 
ја препознава и улогата на националните држави (посебно во 
креацијата на регионални организации), но и ја потенцира 
улогата на две групи на недржавни актери во зајакнувањето на 
динамиката за понатамошна интеграција: (а)секретаријатот на 
соодветната организација (во овој случај Европската заедница) 
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и (б)интересните групи и социјални движења кои се создаваат 
на регионално ниво.105 

Од друга страна, неофункционализмот се конституира 
како супранационална теорија за европска интеграција која 
укажува на можноста за политичко одлучување и организација 
на човечкото општество која ги надминува бариерите 
на државата нација. Следствено, овој теоретски модел се 
конфронтира со, во тоа време, доминантните реалистички 
државно центрични претпоставки за државната моќ и улогата 
на националните интереси и националната безбедност во 
меѓународните односи.106 

Наспроти концептот на анархија и асиметричноста 
на воената  моќ и отфрлањето на можноста за наддржавна 
регулација на активностите на државите,  Хас укажува на 
процесот на соработка помеѓу демократски држави како 
фактор на промена во меѓународната политика. Така, тој 
ја критикува основната претпоставка на реализмот околу 
предоминантното влијание на заканата за националната 
безбедност врз формулацијата на националните интереси 
преку неговото укажување на природата на плурализмот и 
демократското општество, кое според него не е постојано 
опседнато со надворешни опасности и не е организирано 
на начин преку кој постојано и жестоко  ќе се реафирмира 
една единствена концепција на националниот интерес.107 
Затоа, тој зборува за неофункционализмот како теоретски 
инструмент кој „ќе не пренесе преку слепата улица и ќе 
раскрсти со клишеата“ на рационализмот.108 Оттука, тој го 
користи процесот на европска интеграција како пример на 

105   Schmitter, Philippe. „Ernst B. Haas and the Legacy of Neofunctionalism“.  Journal of 
European Public Policy Vol.12. No. 2, 2005, стр. 257.
106  За повеќе види поглавје 2.2
107  Haas B., Ernst. „The Balance of Power: Prescription, Concept or Propaganda?“. 
World Politics Vol. 5 No.4, 1953, стр. 442-77
108  Haas B., Ernst. „Beyond the Nation State“. Stanford: Stanford Univ. Press, 1964, стр. 
24.
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исход кој отстапува од рационалистичкото резонирање и кој 
рационалистичката анализа воопшто не го антиципирала. 

Следствено, базичниот концепт и главниот објект на 
истражување за неофунционализмот е процесот на интеграција 
кој е придвижуван од интересни групи и координиран од 
супранационални институции. Во објаснувањето на процесот, 
неофункционализмот вклучува определени параметри 
и вредности на транснационална интеграција, шеми за 
регионална институционализација и модалитети на колективно 
донесување на одлуки. Или како што Хас објаснува, „втемелена 
не како состојба туку како процес, концептуализацијата се 
потпира на перцепцијата на интересите и вредностите од страна 
на актерите кои учествуваат во процесот“.109 Она што тука е од 
највисока важност е начинот на кој се случуваат вистинската 
конвергенција и соработка во различните сектори и области 
на јавна политика, а не првичните услови, ниту пак финалниот 
производ. Крајните резултати се резултат на процес, а не се 
дефинитивен продукт на еден стабилен еквилибриум. 

Стартната точка е државниот систем кој е територијално 
заснован, но според неофункционалистичкото сфаќање 
државите не се единствените актери на сцената. Следејќи 
ја реализацијата на проектот за Европската заедница, 
неофункционалистите ќе заклучат дека државите немаат 
ексклузивитет и повеќе не можат да бидат доминантни чинители 
во меѓународниот систем. Плурализмот на групи, вредности и 
институции е она што го карактеризира политичкиот живот 
на западна Европа. Се јавува потреба од интеграција во име на 
благосостојба и материјални потреби и тука станува очигледно 
дека државата нација не е доволна за обезбедување на повисоки 
стапки на благосостојба. Оттука, основната претпоставка е 
дека кога еднаш процесот на секторска регионална соработка 
ќе започне, тој неизбежно ќе го продлабочи процесот на 

109  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр. 11.
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интеграција, ќе го рашири низ други сектори, но и ќе го 
трансферира на политичко ниво истовремено лимитирајќи ја 
моќта на националните влади со тоа што ќе пренасочи дел од 
нивните задолженија на супранационално ниво. 

Притоа,  примарниот  аргумент  се  состои  во       
претпоставката дека секторски раширената економска 
интеграција во крајна линија ќе изнуди форма на политичка 
интеграција. Така Хас ја дава својата позната дефиниција 
за политичката интеграција како: „Процесите каде што 
политичките актери во неколку национални уредувања се 
убедени да ги пренасочат своите лојалности, очекувања и 
политички активности кон нов центар чии што институции 
поседуваат или бараат јурисдикција врз постоечките 
национални држави“.110  Следствено се развива двостепен 
логички след на интегративни случувања т.е. најпрвин 
државите влегуваат во процес на интеграција, а потоа процесот 
почнува самостојно да се развива и ги надминува претходните 
очекувани резултати. 

Според неофункционалистите, интеграцијата на Европа 
би требала суштински да се поврзе со економскиот интерес. Ова 
е основен предуслов за понатамошна политичка интеграција. 
Хас се залага за високо функционална интеграција како најдобро 
решение за европското единство. Според него „економскиот 
техничар, планерот, иновативниот индустријалист и 
синдикалецот го напреднаа движењето, а не политичарот, 

110 Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 
1950– 1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр. 16. Тука треба да 
се напомене дека Хас подоцна соочен со определена доза на критицизам за оваа 
дефиниција ќе даде поинаква интерпретација на процесот на интеграција, т.е. 
„објаснување на тоа како и зошто државите престануваат да бидат целосно суверени, 
како и зошто тие доброволно се вмешуваат и соединуваат со своите соседи со што 
губат фактички атрибути од суверенитетот додека истовремено развиваат нови 
техники за разрешување на меѓусебните конфликти“( Haas B., Ernst. „The Study of 
Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing“. во Lindberg, 
Leon. и Scheingold, Stuart (eds). „Regional Integration: Theory and Research“. Cambridge: 
Harvard University Press, 1971, стр. 6.
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академикот, поетот, писателот“.111 Следствено, Хас во еден 
подоцнежен труд укажува дека студијата за регионална 
интеграција првенствено се занимава со задачи, трансакции, 
перцепции и учење, а не со суверенитет, воена способност и 
балансот на моќ, со што се одбива дихотомното објаснување на 
активностите на засегнатите актери на „високи“ (политички) 
и „ниски“ (функционални).112 Ова претставува рефлексија на 
функционалистичката критика на високите политики како 
пречка за понатамошна интеграција и укажува на улогата на 
клучни политички фигури кои ја напуштаат играта на висока 
политика и им ја препуштаат иницијативата на технократските 
елити.113 Тој ја форсира новата европска технократија114  како 
доминантен движечки мотор на процесот на интеграција. 

Според него, функционализмот и инкрементализмот 
(постепеност) наспроти федерализмот и соодветно планирање 
се клучните термини кои се користат за објаснување на 
оваа теорија.115 За Хас, плодовите на индустријализмот 
зајакнат со договорите за европска секторска соработка се 
чинат многу појаки од националистичките чувства; и токму 
оваа индустриска експанзија ќе биде потребното гориво за 
подлабока и поширока интеграција. 

Имајќи го предвид горенаведеното, Шмитер посочува 
седум суштински претпоставки на неофункционалистичкиот 

111  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford University Press, 1968, стр. Xix.
112  Haas B., Ernst. „The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish 
of Pretheorizing“. во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). „Regional Integration: 
Theory and Research“. Cambridge: Harvard University Press, 1971, стр. 4.
113  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe and the Uniting of Latin America“. Journal of 
Common Market Studies Vol. 5 No. 4, 1967, стр. 323.
114  Стриктно кажано, терминот технократија тука се користи за да објасни 
владеење на оние кои ги контролираат средствата за производство, или попрецизно, 
кои ја поседуваат неопходната експертиза за разбирање на комплексната машинерија 
на капиталистичкиот начин на производство. Rosamond, Ben. „Theories of European 
Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, стр.57.
115  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford University Press, 1968, стр. xii.
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модел: 116

1. Државите не се единствени и предоминантни актери во 
регионалниот/меѓународниот систем;

2. Интересите, а не заедничките идеали и идентитетот се 
движечката сила на процесот на интеграција;

3. Одлуките околу интеграцијата се носат со недостаток на 
знаење околу нивните последици и често под притисок 
на рокови или неизбежни кризни ситуации;

4. Функциите или областите на јавна политика се во 
фокусот на процесот на интеграција, почнувајќи со 
оние области кои иницијално се сметаат за најмалку 
контроверзни;

5. Бидејќи актерите во интеграцискиот процес не можат 
да се ограничат на постоечките национални држави 
или нивните интересни групи и социјални движења, 
соодветната теорија на овој процес би требала 
екплицитно да ја вклучи улогата на супранационални 
личности, секретаријати и асоцијации чиишто кариери, 
ресурси и очекувања стануваат се повеќе зависни од   
понатамошната експанзија на интегративните елементи;

6. Стратегиите за интеграција се конвергентни, но не и 
идентични. Актерите се согласуваат со правилата и 
јавните политики не затоа што имаат исти цели, туку 
бидејќи нивните различни цели се преклопуваат;

7. Резултатите од меѓународната интеграција не се 
однапред фиксирани од страна на основачкиот договор, 
ниту пак можат да се изразат преку подоцнежни 
формални договори.

Во својата експликација на овие хипотези и воопшто на 
процесот на регионална интеграција, неофункционализмот ја 

116  Schmitter, Philippe. „Ernst B. Haas and the Legacy of Neofunctionalism“.  Journal of 
European Public Policy Vol.12. No. 2, 2005, стр. 259,260.
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базира својата теорија на три фундаментални карактеристики: 
прелевање (spillover), супранационален институционален 
дизајн и улогата на елитистичките општествени групи во 
процесот на интеграција. 

Концептот на прелевање (spillover)

И покрај тоа што државите се оние кои го иницираат 
процесот на интеграција на определени сектори од економијата, 
сепак тие не се во можност да воспостават целосна контрола 
врз динамиката и крајните исходи на процесот. Кога еднаш 
државите ќе се договорат да трансфериираат дел од владеачките 
прерогативи врз соодветни супранационални аранжмани со 
цел да се остварат потесни цели, тие неочекувано треба да 
се соочат со непланираните последици кои произлегуваат 
од екстерниот ефект кој овој процес го има врз останатите 
области кои тие планирале да останат под целосна унитарна 
контрола. 

Оваа динамика на прикриена трансформација Хас ја 
дефинира како „прелевање“. Прелевањето или, како што Хас го 
нарекува „експанзивната логика на интеграцијата“ е централна 
алатка на неофункционализмот во обидот да се објасни 
процесот на регионална интеграција. Концептот всушност 
ја става во перспектива трансформацијата која се јавува 
како последица на самата соработка. Основната и појдовна 
теза вели дека кога еднаш ќе се иницира функционална 
соработка и интеграција, таа неспорно ќе се прошири врз 
други сектори кои се во релација на меѓузависност со првиот 
иницијален сектор. Оттука, обидот да се постигне определена 
цел преку хармонизација на еден сектор, директно е условен 
со реализирање на соработка и хармонизација во друг сроден 
сектор бидејќи постои преклопување помеѓу секторите. 
Соработката во рамките на еден сектор практично би се 
прелеала во соработка во рамките на друг сектор кој претходно 
не бил планиран за хармонизација. 
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Во оваа насока, Строби Јенсен укажува дека „теоријата на 
Хас се базира на претпоставката дека соработка во една област 
на јавна политика, би создала притисоци врз друга сродна 
област, би ја поставила на политичката агенда и ултимативно би 
резултирала со понатамошна интеграција. Така, прелевањето 
се однесува на ситуација каде што соработката во едно поле 
условува соработка во друго поле”.117 Овој процес поприма 
прогресивни пропорции и константно се шири: „Секторската 
интеграција, сама од себе создава притисоци кон ширење 
врз целата економија дури и во отсуство на побарувачка 
од специфични општествени групи и нивните соодветни 
идеологии“.118 

Според Хас, многу добар пример на екпанзија на 
политиките е политиката на труд (labor) на Европската заедница. 
Веднаш штом слободата на движење на работниците како 
оригинерна цел била воспоставена и почнала да се спроведува, 
таа наидува на проблеми кои се однесуваат на различните 
национални законодавства за сертификација, како и постоење 
на различни образовни системи. Ваквата ситуација почнала 
да генерира притисоци кон понатамошна хармонизација на 
правните и образовни системи на државите членки, која пак 
е директно ставена во функција за надминување на бариерите 
кои го нарушуваат слободното движење на работниците. Друг 
добар пример е процесот кој започнува со царинската унија и 
воспоставувањето на слободна трговија. Во овој случај процесот 
на интеграција разултира со понатамошно продлабочување 
кое е пресликано во создавањето на заедничкиот пазар кој пак 
преку притисокот од хармонизацијата на каматните стапки 
заврши со економската и монетарна унија.

Сепак, тука мора да се потенцира дека 
неофункционалистите се свесни дека прелевањето не може да 

117 Stroby Jensen, Carsten. „Neofunctionalism“. во Cini, Michelle (ed.). „European 
Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.81.
118 Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр.297.
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се појави во било која регионална констелација. Концептот на 
прелевање тргнува од претпоставката дека државите членки 
пред почетокот на процесот на интеграција имаат слични и 
меѓузависни економии кои пак се на приближно ист стадиум 
на развој. Тука, најважниот услов е земјите кои се вклучени во 
процесот на интеграција на еден сектор, да бидат економски, 
индустриски и дури идеолошки компатибилни. Штом 
овој услов ќе се исполни, прелевањето би можело да биде 
операционално. 

Теоретскиот пристап на неофункционализмот 
разликува три типа на прелевање: функционално (техничко) 
прелевање, политичко прелевање и култивирано прелевање. 
Функционалното прелевање е „природен“ тип на прелевање 
каде што техничката логика на соработка го зајакнува процесот 
на интеграција преку поврзување на различни меѓузависни 
функционални сектори. Создавањето на единствен европски 
пазар може да послужи како добар пример за функционално 
прелевање или како што Крисочу вели: „апстрактен, 
неполитички, пасивен и ориентиран кон финалниот производ, 
„пермисивен консензус“.119 

Политичкото прелевање е ситуација каде што соработката 
е диригирана од страна на намерно поврзување помеѓу области 
на јавна политика. Тука станува збор за таканаречени пакет-
зделки каде што државите преговараат за соработка во оние 
области кои се во нивен интерес и покрај тоа што тие области 
не се неопходни и не мораат да се интегрираат. 

Култивираното прелевање од друга страна се однесува 
на ситуација каде што соработката и интеграцијата помеѓу 
различни сектори е поттикната и поттурната од страна на 
супранационални организации. Во овој контекст, постојат 
голем број на примери во кој Европската комисија инсистира 

119  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.55.
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на имплементирање на сопствената агенда за понатамошна 
интеграција на некои полиња и покрај противењето на 
некои држави членки. Во овој случај, супранационалните 
институции не се јавуваат во улога на медијатори, туку 
напротив тие ја завземаат улогата на директни креатори и 
имплементатори на политики. Посебно се потенцира улогата 
на Европската комисија и нејзината бирократска креативност 
во предлагањето на нови политки и претприемничката улога 
во процесите на спогодување на нови договори.120

Наспроти оваа основна поделба на типови на 
прелевање, ваквиот начин на резонирање се проширува и 
врз таканаречениот ефект на географско прелевање, каде 
што соработката помеѓу група на држави во рамките на еден 
регион би можела да има сериозен ефект врз некои држави кои 
не се дел од процесот. Така, овој тип на прелевање е воочлив 
во случајот на Велика Британија во седумдесеттите, како и во 
сегашниот случај на проширување со поголемиот дел на земји 
од источна и Југоисточна Европа. 

Супранационален институционален 
дизајн 

Меѓутоа, и покрај тоа што процесот на прелевање 
почнува со економските сектори, кои пак иницијално се 
сметаат за најмалку контроверзни и најлесни за справување, 
само економска интеграција не може да биде гаранција за 
комплетен (политички) успех. Воедно ова е еден од основните 
аргументи на разидување помеѓу неофункционализмот 
и функционализмот. Неофункционалистите гледаат на 
политичката интеграција како круцијален елемент за 
копмлетирање на соодветниот регионален систем. Според 
Линдберг, суштината на политичката интеграција е 
појавувањето или создавањето на колективен систем на 

120  Lindberg, Leon. и Scheingold, Stuart. „Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change 
in the European Community“. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970, стр. 82-95. 
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процеси на донесување на одлуки, т.е. политички институции 
на кои владите им делегираат моќ на донесување на одлуки.121 
Оттука, и покрај тоа што неофункционалистите инсистираат 
дека фунционалната интеграција е во суштина костурот на 
целиот процес, всушност моторот кој ја придвижува истата 
интеграција во својата основа е политички.  Економското 
прелевање бара политичка интервенција која пак ќе ја има 
задачата на координација и контрола:

 „Подлабоката економска интеграција би 
барала наднационален регулаторен капацитет, 
политиката би ја следела економијата, два 
автоматски процеси. Прво, економската 
интеграција автоматски генерира зголемено ниво 
на трансакции помеѓу актерите во рамките на 
регионот кој се интегрира. Второ, како последица 
на суштински групната карактеристика на 
политиката, се јавува тенденција за нови интересни 
групи и организации кои се формираат на регионално 
ниво“.122

Со други зборови, ваквата политичка интеграција 
бара супранационални институции на врвот на ваквиот 
процес. Тие се од најголема важност бидејќи „економската 
интеграција која не е придружувана со раст на централни 
институции и политики не секогаш води кон политичка 
заедница бидејќи така не постои притисок за реформулација 
на очекувањата“.123 Така, супранационалните институции 
треба да имаат двојна улога на „агенти на интеграцијата“ 
и „непристрасни медијатори (honest brokers)“. Како што 

121  Lindberg, Leon. „Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Requiring 
Multivariate Measurment“ во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). „Regional 
Integration: Theory and Research“. Cambridge: Harvard University Press, 1971, стр. 48. 
122  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр. 58, 60.
123  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр.12.



II КОН „ГОЛЕМА“ ТЕОРИЈА НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

81

прелевањето се зголемува и квантитативно и квалитативно, 
супранационалните институции би требало да бидат во 
можност да развиваат сопствена политичка агенда која пак би 
била значително независна од страна на различни национални 
интереси. Станува збор за процес кој се шири врз основа на 
сопствените интерни сили и самиот себеси се зајакнува, така 
што самите супранационални институции поткрепени од се 
поголемото слевање на транснационални интереси во рамките 
на нивната јурисдикција се ставени во позиција да бараат 
поголема моќ.  Така, според Хас, политичката интеграција е 
процес каде што политичките актери во неколку различни 
национални средини се насочуваат да ги заменат своите 
лојалности, очекувања и политички активности кон нов центар 
чии што институции поседуваат или бараат јурисдикција врз 
постоечките национални држави.124 

Доколку целта е да се создаде флексибилен и функционален 
регионален систем, супранационалните институции мора 
да бидат во можност да се стекнат со автономија врз 
државните интереси и да им бидат доделени задачи кои ќе 
бидат во функција на надградување на заедничките интереси. 
Интересен пример за ваквата автономна операционализација 
е Европскиот парламент и начинот на кој е организиран. 
Тука фокусот е насочен кон пратениците кои не се директно 
поврзани со националната база, туку основната алка на 
поврзаност е идеолошката припадност. На овој начин се 
создаваат супранационални парламентарни групи кои во 
најголем број како приоритетна ја имаат европската агенда 
наспроти националните аспирации. 

Сепак, во овој контекст нема сомнеж дека за 
неофункционалистите централна институција и мотор на 
процесот на европска интеграција е Комисијата.125 Според Хас, 

124  ibid., стр.16.
125  За детална анализа на раниот успех на Европската комисија види: Lindberg, 
Leon. „The Political Dynamics of European Economic Integration“.  Stanford: Stanford 
University Press, 1963
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Високиот Авторитет (денес Европска комисија) е главната 
сила на системот на Заедницата на јаглен и челик, изворот 
на скоро сите одлуки, планови и предвидувања.126 Според 
Линдберг и Шеинголд, ефективноста на супранационалните 
институции зависи од три фактори: престиж и легитимитет, 
моќ за инцијатива која произлегува од договорите и 
поседување на техничка експертиза.127 Во овој контекст, 
Комисијата ги задоволува сите три фактори дотолку што таа 
„е единствениот актер кој може да тврди дека ги претставува 
интересите на сите нации и на колективитетот“.128 Низ 
призмата на неофунционализмот, Комисијата е „моторот на 
интегративниот процес, извор на интегративни иницијативи 
и центар на техничка експертиза за иницирање  на заеднички 
проекти од супранационален карактер“.129 Меѓутоа, она што е 
интересно во овој контекст е што и покрај тоа што на нив им е 
доверено политичкото раководење на регионалниот ентитет, 
новите цeнтрални супранационални институции не мораат 
неопходно да имаат дирeктен демократски легитимитет.  
Практично, самиот технократски карактер се чини дека е 
побитен.

Улогата на елитистичките општествени 
групи во процесот на интеграција 

„Во својата рана фаза, неофунционализмот замислуваше 
трансплантација на плуралистичкото политичко битие од 
национално на супранационално ниво, претпоставките 
за постоење на политики базирани на актери и групи 
значеле дека неофункционалистите сметале дека 

126 Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр. 42.
127 Lindberg, Leon. и Scheingold, Stuart. „Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change 
in the European Community“. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970, поглавја 4 и 5
128  Lindberg, Leon. „Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Requiring 
Multivariate Measurment“ во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). „Regional 
Integration: Theory and Research“. Cambridge: Harvard University Press, 1971, стр. 84
129 Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.56.
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индустријализираната, плурална и бирократска природа на 
модерна Европа дава гаранции за неизбежно постоење на 
групи кои се придвижувани од сопствениот интерес“.130 Овој 
трет елемент на неофунционалистичката теорија најверојатно 
е и најфундаменталниот. 

Следејќи го сопственото потекло во рамките на 
општествените науки, кое пак е главно под влијание на 
политичкиот бихејвјоризам, неофункционализмот се 
базира на рационални и утилитаристички активности на 
различните интересни групи како главни актери вклучени во 
процесот на европска интеграција. Како што Хас нагласува, 
„супранационалноста на дело – која се разликува од структура 
– зависи од однесувањето на луѓето и групи на луѓе“.131 
Тука, главниот аргумент е дека после определен временски 
период, луѓето кои се вклучени во супранационални 
активности развиваат соодветна супранационална лојалност 
и преференци. 

Различни интересни групи од сферата на бизнисот и 
индустријата имаат тенденција да го штитат својот интерес 
преку обединување со цел да создадат заеднички политики и 
да остварат заеднички придобивки. Тие стануваат подржувачи 
на процесот на интеграција со цел да ги надминат сопствените 
проблеми. Тие лобираат кај националните власти да се впуштат 
во уште поинтензивна интеграција со цел да го остварат 
нивниот материјален интерес. Остварувањето на тие интереси 
е возможен само преку понатамошна структурна адаптација. 
Следствено, нивните прагматични интереси, повеќе отколку 
заеднички идеали и идентитет, всушност ја претставуваат 
движечката сила позади процесот на интеграција. 

Овој процес на трансфер на лојалност не се јавува како 

130 Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр. 56.
131 Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр. 59.
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масовна когнитивна промена. Еден од најбитните елементи 
на неофункционализмот е што кај него социјалниот пејсаж 
е изграден врз цврсти елитистички темели. Така Хас 
објаснува дека добрите европејци не се главните креатори 
на регионалната заедница која постојано расте, напротив 
процесот на создавање на зедницата е доминиран од 
страна на национално конструирани групи со специфични 
интереси и цели, кои пак имаат волја и се способни да ги 
прилагодат сопствените аспирации со тоа што се користат со 
супранационални средства кога се чини дека со тоа ќе остварат 
профит.132 

На неофункционалистичкиот дискурс му е јасно дека 
во еден свет на релативни и повеќеслојни лојалности, нема 
изгледни шанси да се развие масовно конвертирање кон 
доктрината на европска интеграција т.е. „процедуралните 
механизми се гледаат како одлучувачки, додека идејата за 
социо-психолошки консензус на популарно ниво, која пак е 
варијабла индиректно поврзана со филозофијата на Митрани 
за меѓународен функционализам, не е земена како структурен 
предуслов за трансферот на авторитетот за донесување на 
одлуки кон нов регионален центар.133 

Најсоодветно решение е всушност конвергенцијата 
на очекувањата и интересите на националните елити како 
позитивен одговор на дејствијата кои се преземени од 
страна на супрационалните институции. Како што Розамонд 
аргументира, кога имаме ситуација каде што клучните сектори 
во економијата се во очекување (и веројатно лобираат за) на 
конкретна економска политика, елитите би биле насочени кон 
давање на одобрение за продлабочувањето на економската 
интеграција.134 Следствено, дејствијата на овие моќни 

132 ibid., стр.xxxiv.
133 Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.53.
134  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр..63.
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елити се перцепираат како премногу моќни за евентуални 
национални обструкции. Интересните групи во рамките на 
сопствените промени на лојалноста уште повеќе ќе ги зајакнат 
и економската и политичката интеграција преку лобирање 
во сопствените национални дворови, но и преку развивање 
на сопствени супранационални организации. Оттука, еден 
од главните показатели на остварениот прогрес во процесот 
на интеграција е степенот на промена на лојалностите и 
политичките активности кон поширокото супранационално 
средиште.

Ревидирање на неофункционализмот

Вака срочениот теоретски модел доживува голем успех 
во првите години на процесот на европска интеграција при 
што се чинело дека претпоставките на неофункционализмот 
се навистина соодветни за објаснување на овој инетграциски 
потфат уште повеќе имајќи ја во предвид експанзијата на 
Европската заедница во тоа време. Најмоќниот аналитички 
инструмент на неофункционализмот, концептот на 
прелевање во голема мера успева во овој период да ја отслика 
динамиката на зголемување на бројот на јавни политики 
кои се хармонизираат под капата на Европската заедница. 
Меѓутоа, оваа еуфорија доживува крах во втората половина 
на шеесеттите години на 20 век со политичките одлуки на 
францускиот претседател Шарл де Гол. Имено политиката 
на де Гол по воспоставувањето на петтата република во 1958 
година го менува францускиот курс vis a vis процесот на 
интеграција на западно европските земји и воспоставува нов 
националистички тек. Де Гол децидно ќе се спротивстави на 
растечката супранационализација на Европската заедница и ќе 
се обиде да го блокира понатамошнато ширење на интеграцијата 
преку стратегија на лимитирање на процесот на ниво на 
политичка интеракција помеѓу независни суверени држави. 
Тој најпрвин ќе го блокира членството на Велика Британија во 
Европската заедница во 1963 година, а подоцна во револт на 
планираната институционална реформа тој привремено ќе ја 



86

повлече Франција од работата на институциите на Европската 
заедница во 1965 година во периодот кој е познат и како „криза 
на празна столица“. Кулминација на овој државноцентричен 
противудар е „Луксембуршкиот компромис“ во 1966 година 
кој резултира со воспоставување на право на национално вето 
во рамките на Советот на министри за секоја држава членка во 
случаи на перцепција за загрозување на виталните национални 
интереси.  

Ваквиот исход генерира сериозно враќање на моќта во 
рацете на државите и како таков им задава сериозен удар 
на неофункционалистичките претпоставки кои во суштина 
рефлектираат таканаречена теорија на велосипед која 
претпоставува дека процесот на интеграција мора да биде 
во постојано движење напред кое доколку се стопира би 
резултирало со пад на заедничкиот пазар. Така, концептот 
на „експанзивната логика на интеграција“ и концептот на 
прелевање кој во својата суштина заговара непрекината 
линеарна прогресивна експанзија, која кога еднаш ќе се 
иницира напредува по автоматизам, наеднаш е соочен со 
сопствената невалидност која произлегува од појавата на 
политички опструкции кои се доволно моќни да ја стопираат 
таквата експанзија. Ваквиот неочекуван развој на настаните 
ќе го примора и самиот Хас да ги признае недостатоците на 
сопствениот теоретски модел.135  Тој во две прилики дури и ќе 
го прогласи за „надвор од употреба“.136 

Сепак ваквиот исход ќе генерира обиди да се исправат 
грешките на оригиналниот модел, посебно улогата и 
природата на процесот на прелевање што пак ќе резултира 

135 Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe and the Uniting of Latin America“. Journal of 
Common Market Studies Vol. 5 Vol. 4, 1967, стр. 327.
136 Haas B., Ernst. „The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish 
of Pretheorizing“. во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). „Regional Integration: 
Theory and Research“. Cambridge: Harvard University Press, 1971; Haas B., Ernst. „The 
Obsolescence of Regional Integration“. Berkeley: Institute of International Studies, 
University of California, No. 25, 1975
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со своевидна ревизија на неофункционалистичкиот дискурс. 
Новите ревидирани теоретски согледувања во голема мера 
претставуваат одговор на критиката за занемарувањето 
на улогата на високите политики и се сосредоточуваат врз 
алтернативни резултати на процесот на регионална интеграција 
кои ги земаат во предвид улогата на политичките чинители и  
факторите кои можат да го попречат интеграцискиот процес. 

Следствено, Шмитер аргументира внесување на 
политички детерминанти кога вели дека „самостојно земена, 
функционалната меѓузависност која се базира на високи 
стапки на меѓусебни трансакции е импотентна. Таа мора да 
биде перцепирана, интерпретирана и преведена во изрази 
на интерес, стратегии на влијание и веродостојни стилови 
на донесување на одлуки“.137  Во овој контекст и Хас внесува 
новитети во постоечкиот модел преку аргументација на 
процесот на интеграција преку соодносот на брзината 
на интеграцискиот процес и национализмот, но и преку 
влијанието на високите политики и високите политички 
фигури и нивната врска со недржавните актери.138  

Нај, во својот ревидиран неофункционалистички модел 
нуди модифицирана листа на услови кои го детерминираат 
потенцијалот за интеграција, т.е. симетричност на единките, 
капацитетот на државите членки за адаптација, плурализам, 
комплементарност на вредностите на елитите, но и услови 
кои се однесуваат на домашната перцепцијата околу 
дистрибуцијата на придобивките од интегративниот процес.139   

Линдберг уште во 1966 година  укажува дека експанзијата 

137 Schmitter, Philippe C. „Three Neofunctional Hypotheses about International 
Integration“, International Organization, Vol.23 Issue 1, 1969,  стр. 164.
138  Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe and the Uniting of Latin America“. Journal of 
Common Market Studies Vol. 5 Vol. 4, 1967, стр.315– 343.
139  Nye, Joseph. „Comparing Common Markets: A Revised Neo-Functionalist Model“. 
во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). „Regional Integration: Theory and Research“. 
Cambridge: Harvard University Press, 1971, стр. 217.
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на процесот на интеграција би можела да има контра ефект и 
да наиде на стресни ситуации кај националните власти кога 
ќе се соочат со непредвидените губитоци на сопствениот 
суверенитет. Ваквата констелација би можела да предизвика 
државен национализам и реверзибилен интегративен  
процес.140 

Затоа, Линдберг и Шеинголд во својот обид да го 
ревитализираат концептот на прелевање воведуваат 
алтернативна стратегија на прелевање наназад (spill back) која 
има намена да ги објасни обратните процеси кои резултираат 
со намалување на опсегот на интеграција, институционалните 
капацитети или обете. 141 

Ваквиот начин на размислување ја напушта строго 
функционалистичката премиса на прелевање како последица 
на техничка соработка и го префрлува фокусот врз улогата 
на политичките актери. Така, Шмитер дава ревидирана 
дефиниција на концептот на прелевање. Според него 
неочекуваните и непланираните резултати од процесот на 
интеграција во определени сектори генерира фрустрација 
кај политичките елити кои за да ги исполнат првобитните 
планови и цели се одлучуваат на колективна акција во сектори 
на јавна политика кои не биле дел од првобитниот договор. 
Ваквата констелација со голема веројатност ќе резултира со 
дополнително делегирање моќ на централните институции. 
Оттука, концептот на прелевање се однесува на „процес каде 
што членовите на интеграциската шема – кои се договориле 
околу некои колективни цели поради голем број на мотиви 
но се нееднакво задоволни со нивното достигнување на овие 
цели – се обидуваат да го решат нивното незадоволство или 
преку пренасочување кон соработка во друг поврзан сектор 
(при тоа проширувајќи го опсегот на заедничката преземена 

140  Lindberg, Leon. „Integration as a Source of Stress on the European Community 
System“. International Organization Vol.20, 1966, стр.  233-265.
141  Lindberg, Leon. и Scheingold, Stuart. „Europe’s Would-Be Polity: Patterns of Change 
in the European Community“. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1970, стр. 199.
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обврска) или преку зајакнување на нивната преземена обврска 
кон оригиналниот сектор (при тоа зголемувајќи го нивото на 
заедничката преземена обврска) или обете.142  

Шмитер ја дава веројатно најкомплетната 
неофункционалистичка експликација во неговата 
„ревидирана теорија на регионална интеграција“ која 
дополнително го проширува опсегот на неофункционализмот 
со внесување на влијанието на политичките актери во 
рамките на децизионистички циклуси.143 Во рамките на 
овој исклучително комплексен теоретски модел, Шмитер 
ја напушта претпоставката за линеарната прогресивна 
ескпанзија на интеграцискиот процес при што разработува 
ново (до)објаснување на процесот преку анализа на носењето 
на одлуки во услови на криза. Ваквите тензии ги наведуваат 
актерите кон ревизија на своите политики и колективни 
одлуки дали да ги прошират или стеснат опсегот на јавни 
политики и ингеренциите на институциите кои раководат 
со процесот на интеграција. Шмитер внесува нова зависна 
варијабла која се однесува на интеграциските стратегии 
на националните актери (во услови на криза) и нивното 
влијание врз проширувањето или стеснувањето на опсегот на 
регионалната интеграција и институционална моќ. Така, тој 
идентификува седум алтернативни стратегии кои им стојат на 
располагање на актерите (табела 1):      

142 Schmitter, Philippe C. „Three Neofunctional Hypotheses about International 
Integration“, International Organization, Vol.23 Issue 1, 1969, стр. 162.
143 Schmitter, Philippe C. „A Revised Theory of Regional Integration“ во:  Lindberg, 
Leon. Scheingold, Stuart. (eds) „Regional Integration: Theory and Research“. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1971, стр. 232-265.
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Табела 1: Алтернативни стратегии                                                                                                       

СТРАТЕГИЈА                                                                               ДЕФИНИЦИЈА

Прелевање (Spillover) 

Разлевање (Spill-around) 
 

Градење (Buildup) 
 
 

Скратување (Retrench) 
 
 
 
Заплеткување (Muddle-about)

 

Прелевање наназад (Spill-back) 
 

Затворање (Encapsulate)

Се зголемува и опсегот и нивото на 
согласност и посветеност на актерот.

Се зголемува само опсегот, додека нивото 
на авторитет е константно или во зона на 
неважна промена.

Согласност да се зголеми автономија во 
донесувањето одлуки или капацитетот за 
заеднички институции, но им се забранува 
ширење кон нови области.

Се зголемува нивото на заедничка 
делиберација, но се повлекуваат 
институциите.

Остави ги регионалните бирократи 
да дебатираат. Давај им совети за 
најразлични прашања, но намали им го 
капацитетот да алоцираат вредности. 

Враќање назад на нивото и опсегот на 
авторитет, веројатно враќајќи се на статус 
кво  пред започнувањето на интеграцијата.

Одговор на кризата преку маргинални 
модификации.

Извор: Адаптирано од: Schmitter, Philippe C. „A Revised Theory of 
Regional Integration“ во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). Regional 
Integration: Theory and Research. Cambridge: Harvard University Press, 
1971, стр. 242.

Следствено, стратегиите на градење, прелевање и 
разлевање резултираат со поголем опсег на областите кои се 
интегрираат и со зголемени ингеренции на супранационалните 
институции. Заплеткувањето резултира со поголем опсег 
на областите кои се интегрираат и со намалени ингеренции 
на супранационалните институции. Прелевањето наназад 
резултира со помал опсег на областите кои се интегрираат и 
со намалени ингеренции на супранационалните институции и 
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финално стратегијата на скратување резултира со помал опсег 
на областите кои се интегрираат и со зголемени ингеренции на 
супранационалните институции (график 1).

График 1: Заплет на алтернативни стратегии

Ниво на авторитет

Ниво на авторитет

Градење

Прелевање

Разлевање

Заплеткување
Прелевање

наназад

Зона на 
индиферентност Опсег на 

авторитетот

Политичка
заедницаПоголем авторитет

во донесувањето
одлуки

Помал
авторитет
во донесувањето
одлуки

Помал опфат 
на области

Поголем опфат 
на области

Скратување

Опсег на 
авторитетот +

+

_

_

Извор: Schmitter, Philippe C. „A Revised Theory of Regional Integration“ 
во Lindberg, Leon. Scheingold, Stuart (eds). „Regional Integration: Theory 
and Research“. Cambridge: Harvard University Press, 1971, стр. 241.

Имајќи ги предвид овие стратешки опции, процесот 
на регионална интеграција според Шмитер се одвива во 
неколку децизионистички циклуси: иницијален, припремен 
и трансформативен, при што секој нареден циклус генерира 
понатамошен дисбаланс и контрадикции при што актерите 
ги преиспитуваат сопствените стратегии.144 Притоа, нивната 

144 Schmitter, Philippe C. „A Revised Theory of Regional Integration“ во Lindberg, Leon. 
Scheingold, Stuart (eds). „Regional Integration: Theory and Research“. Cambridge: Harvard 
University Press, 1971, стр. 232-265. За надградена и дообјаснета верзија на истиот текст 
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реализација зависи од неколку варијабли: релативната 
големина и моќ на учесниците во процесот; ниво на 
трансакции; внатрешниот плурализам на државите членки; 
комплементарност на вредностите кои ги промовираат 
елитите; зависност од останатите региони; стратегиите на 
националните актери; заедничките јавни политики; ниво и 
опсег на регионалните институции и стилот на одлучување.  

Иницијалниот циклус го опфаќа периодот на самиот 
почеток на интеграцискиот процес кога се определува опсегот и 
природата на интеграцијата. Припремниот циклус се однесува 
на промените кои се воспоставени од почетокот на процесот. 
Претпоставката е дека овие промени го зајакнуваат процесот на 
интеграција како резултат на секоја сукцесивна криза каде што 
се носат одлуки кои ги зајакнуваат супранационалните правила 
до мерка во која тие ги засенуваат активностите и мислењата на 
националните влади. Третиот циклус,  кој според Шмитер, сè 
уште не е реализиран е трансформативниот циклус. Процесите 
на регионална интеграција кои ќе го надминат примарниот 
циклус, влегуваат во фаза на квалитативна трансформација. 
Откако ќе се постигне комплетна интеграција на економските 
системи, процесот на регионална интеграција се движи кон 
функционална интеграција на политичките уредувања со 
што ќе се трансцедентира оригиналната замисла во финална 
политичка творба. 

 Критички осврт 

Веројатно не постои теоретски модел кој извршил 
поголемо влијание врз дискурсот на европска интеграција од 
неофункционализмот. Станува збор за теоретско становиште 
кое долг период претставуваше синоним за студиите на 
регионална интеграција и кое во определена форма и 
денеска претсавува референтна точка во теоретската дебата 

види: Schmitter, Philippe C. „Neo-Neo-Functionalism“. во Wiener, Antje и Diez, Thomas. 
(eds.). „European Integration Theory“, Oxford: Oxford University Press, 2004, стр.45-74.
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околу процесот на европска интеграција. Дури и државно 
центричните критичари на неофункционализмот признаваат 
дека и покрај самокритиката на водечките неофукционалисти, 
неофункционализмот во периодот од 1958 година се до крајот 
на осумдесеттите години беше „единствената игра во градот“, 
дотаму што „неофункционализмот беше регионалната теорија, 
а регионалната теорија беше неофункционализмот“.145 

Наследството на Ернст Хас е дотолку големо што 
реномираното списание Foreign Affairs во 1997 година ја 
прогласи „Обединувањето на Европа“ за едно од најважните 
дела во дваесеттиот век од областа на меѓународните односи. 
Динан заклучува дека во 1958 година се случуваат два 
настани од огромно значење, „едниот е воспоставувањето на 
Европската економска заедница, а вториот е  публикувањето 
на „Обединувањето на Европа“ од Ернст Хас“.146 Во овој 
манир, според Руџи, Каценстаин, Киохејн и Шмитер, доколку 
постоеше нобелова награда за достигнувања во областа на 
меѓународни односи, Ернст Хас сигурно ќе ја освоеше дотолку 
што Хас ги измисли студиите за европска интеграција.147  

Несомнено неофункционализмот е најобемната 
и една од најуспешните  супранационални теории на 
интеграција. И на нормативно и на емпириско ниво, оваа 
теорија е значително понапреден модел наспроти нејзиниот 
функционалистички претходник. Како што Капорасо 
потенцира, неофункционализмот понуди теорија на напредно 
капиталистичко општество кое го надмина конфликтот 
помеѓу трудот и капиталот во насока на поддршка на области 
каде што решавањето на проблеми и соработка укажуваат кон 

145 Moravcsik, Andrew. „The European Constitutional Compromise and the 
Neofunctionalist Legacy“. Journal of European Public Policy Vol.12. No.2, 2005, стр. 357.
146 Dinan, Desmond. „Foreword: The Uniting of Europe“. South Bend: Notre Dame 
University Press,2004, стр. ix
147 Ruggie, John G, Katzenstein, Peter J, Keohane, Robert O. и Schmitter, Philippe 
C. „Transformations in World Politics: The Intellectual Contributions of Ernst B. 
Haas“.  Annual Review of Political Science Vol. 8, 2005, стр. 271, 272.
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позитивни придобивки.148 Како таков, овој теоретски модел 
претставува исклучително битен поттикнувач на развојот на 
супранационални директиви во политичките науки и воопшто 
интегративните теории. Во овој контекст, Крисочу констатира 
дека над се друго, неофункционализмот претставуваше прв 
систематски обид да се понуди една генерална теорија на 
регионална интеграција, која до ден денес останува неистрошен 
референт не само за теоритизирањето на европското искуство, 
туку и за компаративното проучување на други регионални 
здружувања или процеси на регионализација.149 

Доколку некој го испита развојот на европските заедници, 
несомнено ќе пронајде многу аргументи кои претходно биле 
теоретизирани од страна на неофункционалистите. Постојат 
непобитни меѓузависности кои всушност им користат на 
различните актери во постигнувањето на договори кои 
претходно воопшто не биле планирани. Така, ефектот на 
прелевање очигледно е оперативен во определени полиња, 
посебно во процесот на формирање на заедничкиот пазар. 
Неофункционализмот е сведок на политичката интеграција за 
која се залагал, а која пак е последица на претходната економска 
интеграција и истовремено е сведок на јаките супранационални 
институции кои оригинерно ги предвидувал.  

Меѓутоа, понекогаш е тешко да се одвои теоријата 
за интеграција од реалноста на Европската заедница/
унија. Тоа на некој начин е и еден вид проклетство на 
неофункционализмот, бидејќи ова значеше дека успехот на 
оваа теорија стана неодвоиво врзан за успехот на проектот за 
европска интеграција.150 

148 Caporaso, A. James. „Regional Integration Theory: Understanding Our Past and 
Anticipating Our Future“. во Sandholtz, Wayne и  Stone Sweet, Alec (eds.). „European 
Integration and Supranational Governance“. Oxford: Oxford University Press, 1998, 
стр.345.
149 Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.58.
150 Stroby Jensen, Carsten. „Neofunctionalism“. во Cini, Michelle (ed.). „European 
Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.81.
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Навистина, се до доцните шеесетти години од дваесеттиот 
век, неофункционализмот се воспоставува како најмодерен 
теоретски пристап, бидејќи се чини дека бил во можност 
да го објасни во целост процесот на европска интеграција. 
Меѓутоа, во седумдесеттите, под влијание на францускиот 
бојкот на Европската заедница наметнат од генералот де Гол, 
неофункционализмот претрпува тежок удар. Тогаш станува 
јасно дека теоријата има определени недостатоци кои и самиот 
Хас ги воочува во својата подоцнежна критика: „Прогнозите 
не секогаш се соодветни на дијагнозата и пациентите 
умираат кога би требало да се опорават, додека пак други 
се опоравуваат и покрај тоа што сите витални индикатори 
изгледаат многу лошо“.151 Тој признава дека предвидувањата 
не биле спроведени целосно успешно и дека многуте различни 
прелевања не резултирале со политички обединета Европа. 
Следствено, неофункционализмот е подложен на критика и 
од емпириска и од теоретска гледна точка. 

Од аспект на денешната реалност, воочлив е слабиот 
капацитет за предвидливост бидејќи интензитетот на 
интеграција, кој неофункционализмот го предвидуваше, 
не се оствари при што државите членки на ЕУ сè уште 
успеваат да контролираат големи пропорции од сопствениот 
суверенитет кој не е витално загрозен од супранационалните 
карактеристики на Европската Унија. И покрај тоа што 
финалниот резултат кој е теоретски предодреден не е и 
временски санкциониран, сепак валидна е критиката за 
недостаток на временска спецификација. На една општествена 
основа пак, оригиналниот неофункционалистички теоретски 
модел го упростува процесот на  решавање на проблемите и 
ги преценува капацитетите на општествените групи во овој 
процес. 

Претпоставката дека општествената побарувачка за 

151 Haas B., Ernst. „The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950– 
1957“. 2nd edn. Stanford: Stanford University Press, 1968, стр. V.
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соработка и интеграција нема лимит се испостави дека е 
погрешна при што се покажува дури и мала доза на наивност 
во предвидувањето дека интеграцијата е една линеарна 
прогресија која рапидно се ефектуира без никакви бариери. 
Поновата историја покажува дека оваа претпоставка е 
упростување на врската помеѓу економијата и политиката 
и дека неофункционализмот не бил способен да направи 
разлика помеѓу „ниски“ и „високи“ политики. Проблемот 
е во тоа што неофунционализмот премногу го идеализира 
супранационалниот атрибут во интеграцискиот процес 
истовремено дури и арогантно занемарувајќи ја улогата на 
државата нација. Оттука доаѓа и самокритиката на Шмитер 
кога вели дека и покрај тоа што тие антиципирале отпор 
од страна на националните власти, неофункционалистите 
можеби ја потценија нивната сила во некои случаи и тие 
дефинитивно не успеаа да го предвидат опсегот во чија рамка 
шефовите на држави и влади ќе одиграат директна улога во 
создавањето на Европскиот совет.152

Хас самиот забележува уште еден пропуст, кој се поврзува 
со еднодимензионалноста на неофункционализмот, кој ја 
негира улогата на надворешната средина. Со тоа што како 
теоретски модел го става процесот на европска интеграција 
во експлицитно внатрешни рамки, тој не е во можност да ги 
воочи надворешните трендови и шокови кои имаат големо 
влијание врз процесот. Станува збор за лоша проценка околу 
влијанието на процесот на политизација кој Хас го нарекува 
турбуленција, а кој се однесува на зголемениот интерес околу 
европските прашања во рамките на пошироката домашна 
политичка и општествена сцена со што се нарушува техничкиот 
и функционалистички карактер на процесот на интеграција.153 

152 Schmitter, Philippe C. „Neo-Neo-Functionalism “. во Wiener, Antje и Diez, Thomas. 
(eds.). „European Integration Theory“, Oxford: Oxford University Press, 2004, стр.56.

153 Haas B., Ernst. „Turbulent Fields and the Theory of Regional Integration“. 
International Organization Vol.30 No.2, 1976, стр.173–212.
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Во овој контекст, не мал проблем е и минимизирањето на 
значењето на проширувањето на Европската Унија и посебно 
неговото влијание врз донесувањето на одлуки. Додека од една 
страна неофукционализмот посветува неизмерно внимание 
врз процесот на експанзија и проширување на опсегот на 
интеграцијата на јавните политики и проширувањето на 
ингеренциите на супранационалната власт, од друга страна 
тој воопшто не нуди експликација како, кога, зошто и под 
кои услови една регионална организација територијално ќе се 
прошири.154 

Финално, имајќи ги предвид функционалистичките 
корени и форсирањето на технократски и бирократски 
атрибути, неофункционализмот практично проектира 
еден проект кој има сериозен недостаток на демократски 
компоненти т.е. како што аргументира Строби Јенсен  
неофункционализмот не е само научна и објективна теорија на 
регионална интеграција, туку со тек на време стана суштински 
дел на целосен модел на европска интеграција, кој пак е предмет 
на критика поради тоа што не ги вклучува европските граѓани 
во моменталниот процес на промена со што несомнено е и 
недемократски модел.155

Враќање на неофункционализмот

И покрај тоа што периодот на „празна столица“ изгледал 
како настан кој го означува крајот на неофункционализмот како 
веродостоен теоретски модел, осумдесеттите и деведесеттите 
години од 20 век повторно го оживуваат неофункционализмот. 
Како што сублимира Пучала:

 „И покрај тоа што Хас беше приморан да стави 

154 Ruggie, John G, Katzenstein, Peter J, Keohane, Robert O. и Schmitter, Philippe C. 
„Transformations in World Politics: The Intellectual Contributions of Ernst B. Haas 
“.  Annual Review of Political Science Vol. 8, 2005, стр.  280.
155 Stroby Jensen, Carsten. „Neofunctionalism“. во Cini, Michelle (ed.). „European 
Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.  89.
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сомнеж врз ефикасноста на теоријата која самиот 
ја формулираше, фер е да се напомене дека оттогаш 
повеќето истражувачи на европската интеграција 
кога се стремеа кон теоретско размислување, 
продолжуваа да мислат на неофункционалистички 
начин. Ретко кој ја одрекнуваше ефикасноста 
и влијанието на европските институции или 
претприемничкиот импакт на комисионерите, 
судиите или европските пратеници или пак 
прогресивните интегративни импликации кои 
произлегуваат од непланираните последици, или пак 
еднонасочните (ако не и прелевачки или разлевачки) 
ефекти на институционализацијата“.156    

Овој начин на размислување преминува во нов 
неофункционалистички бран кој се јавува како последица 
на зголемување на интересот за европската интеграција 
инспириран од појавата на нови охрабрувачки придвижувања 
во самата Европска Унија. Практично веќе во осумдесеттите  
процесот на европска интеграција започнува нов и забрзан 
циклус на развој кој кулминира со Единствениот европски 
акт, кој пак се манифестира како доказ кој ги содржи сите 
параметри на различните „прелевања“.  Во оваа насока, 
индикативни се согледувањата на  Шмитер, т.е. она што не 
може да се доведе во прашање е фактот дека ефектуирањето 
на Единствениот европски акт покрена цела лавина 
меѓузависности помеѓу најразлични области, еврократски 
иницијативи, промени во активноста на интересните групи, 
редефиниција на авторитетот на Европската заедница, 
мобилизација на субнационалното и понатамошна експанзија 
на функционалната агенда – која кулминираше со договорите 
од Мастрихт во декември 1991; [ова] демонстрираше ex post, 
како што и Ернст Хас велеше, неофункционализмот можеби 

156 Puchala, Donald J. „Institutionalism, Intergovernmentalism and European 
Integration: A Review Article “. Journal of Common Market Studies. Vol. 37, No. 2, 1999, 
стр. 319.
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беше застарен, но не и неупотреблив.157 

Ваквите придвижувања се рефлектираат и во 
теоријата за европска интеграција каде се развива нов 
неофункционалистички пристап кон процесот на европска 
интеграција кој претставува обид за ревитализирање 
на основните премиси преку обрнување внимание врз 
претходните грешки што практично резултира со делумен 
развој и намалување на теоретскиот опсег. Оттука, овој нов 
неофункционалистички бран би можел да се објасни како 
парцијален теоретски модел кој објаснува определени елементи 
на интеграцискиот процес при што се напушта првобитниот 
проект за создавање на „голема теорија“ на интеграција. 

Повторното излегување на површина на адекватноста на 
неофункционалистичкото резонирање најпрвин се ефектуира 
во теоретските согледувања на Сандхолц и Зајсман кои уште 
во 1989 година ќе укажат на супранационалниот карактер 
на европското владеење преку улогата и ефективноста на 
супранационалното претприемништво и транснационалните 
бизнис елити наспроти неинвентивноста на националните 
влади. Така, според нив, секое објаснување на изборот на 
Европа и нејзината еволуција мора да се фокусира врз актерите 
– водството на институциите на Европската заедница, во 
сегментите на извршната гранка на националните власти, 
и во бизнис заедницата (пред сè шефовите на најголемите 
компании).158 

Ваквиот ноефункционалистички пристап еволуира 
и се доразвива во рамките на група на истакнати 
академски работници предводени од Вејн Сандхолц, Алек 
Стоун Свит, Џејмс Капорасо и Нил Флигстајн кои се 

157 Schmitter, C. Philippe. „Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past 
Theories“. во Marks, Gary. Scharpf W., Fritz; Schmitter, C. Philippe и Streeck, Wolfgang. 
(eds.).  „Governance in the European Union“.  London: Sage Publications, 1996, стр.8, 9.
158 Sandholtz, Wayne, и Zysman, John. „1992: Recasting the European Bargain“. World 
Politics, Vol.42, 1989, стр. 108.
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занимаваат со концептот на супранационално владеење.159 
Станува збор за теоретски концепт којшто го преферира 
институционалистичкиот пристап во објаснувањето на 
процесот на европска интеграција, наспроти ригидоста на 
меѓувладиното размислување. Следствено, оваа експликација 
презентира и сериозна критика на меѓувладината анализа, пред 
сè на либералниот пристап на Моравчик.160 Од друга страна, 
една од главните тези на овој концепт е дека Европската Унија 
се транформира од меѓувладин аранжман во супранационално 
политичко уредување.161  

Во овој контекст, Сандхолц и Стоунсвит развиваат и 
посебен теоретски модел, интегративна теорија базирана на 
трансакции која почива, пред сè, на неофункционалистички 
и во определена мера трансакционалистички фундаменти.162 
Нивниот почетен аргумент тргнува од согледувањето 
дека класичната поделба на процесот на владеење на 
супранационално и меѓувладино, во денешната констелација 
на односи во Европа не е соодветна.  И едниот и другиот  
принцип се портретираат како суштински дел на процесот 
на европска интеграција при што кај некои области се 
воочливи повеќе супранационални, а кај други повеќе 
меѓувладини тенденции. За нив интеграцијата е процес преку 

159 Референтни дела на овој пристап: Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec.  (eds.), 
„European Integration and Supranational Governance“. Oxford: Oxford University Press, 
1998; Stone Sweet, Alec.  Sandholtz, Wayne. и Fligstein, Neil. (eds). „The Institutionalization 
of Europe“. Oxford: Oxford University Press, 2001.  За волја на вистината и покрај тоа 
што неофункционалистичката мантра е очигледна и како таква апсолвирана од страна 
на пошироката академска јавност, дел од оваа група на автори не се декларираат како 
неофункционалисти. Од друга страна Капорасо и Стоунсвит во „The Institutionalization 
of Europe“ (стр. 224) велат дека некои членови на нивната група  немаат против да 
бидат нарекувани (модифицирани) неофункционалисти.  
160 За повеќе околу теоретскиот модел на Моравчик види поглавје 3
161 Sandholtz, Wayne. „The Emergence of a Supranational Telecommunications 
Regime“. во : Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec.  (eds.), „European Integration and 
Supranational Governance“. Oxford: Oxford University Press, 1998, стр. 135.
162 Sandholtz, Wayne и Stone Sweet, Alec. „Integration, Supranational Governance, and 
the Institutionalization of the European Polity“ во Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec. 
(eds.), „European Integration and Supranational Governance “. Oxford: Oxford University 
Press, 1998, стр. 1-26. 
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кој се појавуваат и еволуираат хоризонталните и вертикалните 
врски помеѓу социјалните, економските и политичките 
актери.163 Станува збор за динамичен процес кој би можел да 
поттикне различни крајни резултати. Токму затоа Сандхолц 
и Стоун Свит поставуваат таканаречена скала на континуитет 
која на двата краја (пола) има по еден идеалнотипски модел на 
владеење/управување т.е. меѓувладините политики на едниот 
пол и супранационалните политики на другиот пол. 

При тоа, нивната главна цел е да објаснат зошто и како се 
јавува движење кон супранационалната страна на скалата на 
континуитет. Оттука, првичната хипотеза е дека релативниот 
интензитет на трансакциска активност која се мери временски 
и низ различни сектори на јавни политики, нашироко 
ја детерминира варијацијата на зависната варијабла.164 
Практично, зголемувањето на транснационална размена значи 
помал маневарски простор за националните влади, што пак 
предизвикува поместување на десно кон супранационалниот 
пол.  Или со други зборови, во неофункционалистичка логика, 
општествените групи вршат притисок врз владите да ги намалат 
трошоците на меѓудржавна трансакција, а овие се приморани 
да одговорат на овие притисоци со воспоставување на нови и 
зајакнување на ингеренциите на постоечките супранационални 
институции. Супранационалните институции овозможуваат 
максимизација на трансакциите на овие општествени групи 
и воедно максимизирање на нивните интереси, што пак е 
повод за дополнителен притисок за понатамошна интеграција 
и за намалување на влијанието на националните модуси на 
владеење бидејќи во потрагатата по остварување на своите 
интереси на учесниците во оваа прекугранична комуникација 
им одговара укинување на националните брани кои ги 
нарушуваат нивните активности. Овие групи на притисок 
покрај зајакнатото лобирање на домашен терен, се впуштаат и 
во интензивна комуникација со институциите на Европската 

163 ibid., стр. 9.
164 ibid., стр.4.
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Унија со цел да издејствуваат намалување на националните 
регулаторни режими. 

Меѓутоа, важно е да се напомене дека ова зголемување 
не е линеарно бидејќи во различни области на јавна политика 
интеграцијата се одвива со различни брзини и квалитет. 
Зголемувањето на степенот на супранационализација 
зависи од обемот на прекугранична трансакција помеѓу 
општествените групи.165 Онаму каде што трансакциите кои се 
придвижувани од интереси се поголеми (на пр. внатрешниот 
пазар), таму имаме подлабока интеграција. Од друга страна, во 
рамките на Заедничката надворешна и безбедносна политика 
има помалку трансакции и помалку интеграција бидејќи 
нема толкав број на социјални придобивки. Меѓутоа ова не 
значи зацементираност на некои политики на меѓувладиниот 
пол. Така Стоун Свит, Флигстаин и Сандхолц укажуваат на 
постепена супранационализација на определени политики 
под удар на ефектот на прелевање:

Процесот на интеграција конзистентно произведува 
моќни ефекти на прелевање кои евентуално се вплеткуваат 
дури и во суштинските аспекти на државниот суверенитет. 
Надворешната политика, полициската работа и државните 
социјални политики можеби се сè уште донекаде надвор од 
јурисдикцијата на Европската Унија и нивниот развој во 
рамките на Европската Унија е скромен во споредба со други 
полиња на јавна политика. Сепак, повеќе не е евидентно, 
ако и некогаш било, дека постојат било какви „природни“, 
функционални ограничувања на интеграцискиот процес. 
Желбата за комплетирање на единствениот пазар и да се укинат 
граничните контроли го покренаа прашањето за контрола на 

165 За емпириска потврда на оваа претпоставка види: Sandholtz, Wayne и Stone 
Sweet, Alec. „Integration, Supranational Governance, and the Institutionalization of the 
European Polity“ во Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec. (eds.), „European Integration 
and Supranational Governance“. Oxford: Oxford University Press, 1998, стр. 1-26 и 
Fligstein, Neil. „Euroclash: the EU, European Identity, and the Future of Europe“. Oxford: 
Oxford University Press, 2008
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странци со илегален престој, што пак ги наведе владите да 
предложат поголема соработка околу полициските прашања. 
Во сличен манир, слободното движење на работниците 
на преговарачката маса ги донесе прашањата за социјална 
благосостојба.166     

Динамиката на скалата на континуитет воглавно е 
детерминирана од страна на три фактори: супранационални 
организации, супранационални правила и транснационално 
општество (невладини актери).  Овие три фактори се меѓусебно 
поврзани и мора да се придвижуваат заедно. Зголемената 
прекугранична соработка и трансакции помеѓу интересните 
групи константно вршат притисок за неопходноста на правила 
на ниво на Европска Унија, процес кој резултира со стабилно 
зголемување на супранационално воспоставување на правила 
(законодавство). 

Тука, Сандхолц и Стоун Свит инсистираат на 
исклучително важната улога на Европскиот суд на правда 
кој преку својата функција и дава супранационален карактер 
на Унијата. Судот се јавува како круцијален чинител бидејќи 
може да има огромен импакт преку поддршката на про-
интеграциско законодавство кое пак има супрематија врз 
националните законодавства. Според нив, во крајна линија, 
владите се ограничени од правила чија продукција тие не 
ја контролираат. Националните судови кои се водени од 
одлуките на Европскиот суд на правда, можат да ги присилат 
своите влади да се потчинат на ЕУ правилата на кои тие 
претходно се противеле.167 

166  Stone Sweet, Alec. Fligstein, Neil. и Sandholtz, Wayne. „The Institutionalisation of 
European Space“. во:  Stone Sweet, Alec.  Sandholtz, Wayne. и Fligstein, Neil. (eds). „The 
Institutionalization of Europe“. Oxford: Oxford University Press, 2001, стр. 22.
167 Sandholtz, Wayne и Stone Sweet, Alec. „Integration, Supranational Governance, and 
the Institutionalization of the European Polity“ во Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec. 
(eds.), „European Integration and Supranational Governance“. Oxford: Oxford University 
Press, 1998, стр.18.
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Од друга страна, европските правила генерираат процес на 
институционализација бидејќи правилата и нивното создавање 
се во суштината на европскиот проект кои истовремено ја 
дефинираат и неговата улога. Овој процес подразбира дека 
кога еднаш ќе се воспостават супранационалните правила и ќе 
се формираат нови простори на јавна политика, институциите 
на Европската Унија започнуваат да структурираат 
понатамошно проширување на прекуграничната размена, 
транснационалните мрежи на јавна политика и моќта на 
самите ЕУ институции.168 

Процесот на институционализација често произведува 
исходи кои претходно не биле очекувани, ниту предвидени. 
Во овој контекст се потенцира улогата на супранационалните 
организации како вистински мотори на интеграцијата и 
„максимизатори на овластувањата“. Како што се консолидира 
нивниот капацитет, така европскиот политички простор 
се повеќе се институционализира. Овој институционален 
систем создава таканаречена институционална иновација 
која се рефлектира во креацијата на нови политички арени 
и воспоставување на правила и процедури кои не постоеле 
претходно.169 

Притоа, институционалното поместување подалеку 
од меѓувладиниот фактор би зависело од автономијата 
на институциите, која би била зајакната со зголемена 
дистрибуција на информации и фреквенции на трансакции. 
Следствено, посебно е важен процесот на заобиколување на 
националните влади преку сојузништво помеѓу Комисијата 
и националните интересни групи, кои имааат директен 
бенефит од понатамошно супранационално владеење. 
Според Стоун Свит, Флигстаин и Сандхолц, оваа динамика 
на институционализација генерира три очекувани исходи: 

168 ibid., стр. 16-20.
169 Stone Sweet, Alec. Fligstein, Neil. и Sandholtz, Wayne. „The Institutionalisation of 
European Space“. во:  Stone Sweet, Alec.  Sandholtz, Wayne. и Fligstein, Neil. (eds). „The 
Institutionalization of Europe“. Oxford: Oxford University Press, 2001, стр. 18.
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(1) процедурите преку кои се уредуваат интеракциите во 
рамките на соодветната супранационална арена ќе бидат 
генерирани и формализирани; (2) приватните актери и 
групи ќе ги ориентираат сопствените лоби активности кон 
нивото на Европска Унија; (3) притисоците ќе предизвикаат 
координација на случувањата во таа арена со случувањата во 
други национални и супранационални арени.170

Финално, останува да се види улогата на договорната 
рамка. Во овој контекст, таа не може да биде бариера за 
понатамошна интеграција од супранационален карактер. 
Ова произлегува од фактот што целиот систем е поставен на 
плодна почва за имплементација на неформални правила и 
практики со што се создава простор за нови политики како што 
е примерот со интеграцијата на секторот на телекомуникации. 
Ова размислување е во директна спротивност на меѓувладиното 
рационализирање кое пак го порекнува овој процес. Напротив, 
за неофункционализмот меѓувладините преговарања не се 
генераторот на интеграцијата, тие се нејзин производ бидејќи  
процесот на преговарање и склучување на договорите се 
предетерминирани од функционалните притисоци кои 
доаѓаат од страна на социјални групи  и нивните меѓусебни 
трансакции.

Теоретскиот концепт за супранационално владеење е 
најактуелниот обид за ревитализација на класичната теорија 
од 60тите и 70тите години на дваесеттиот век. Станува збор 
за по систематски и научен пристап кој ја возобнови дебатата 
во современите академски кругови кои се занимаваат 
со феноменот на интеграција и значително ги зајакнува 
супранационалните позиции. Следствено, би можело да се 
заклучи дека со своето опстојување на академската сцена 
во период од повеќе од 40 години, неофункционализмот 
успева да ги регенерира своите концепти како рефлексија на 
супранационалниот развој на Европската Унија. Тој сè уште се 

170 ibid, стр. 21.
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портретира како една од двете оски на „класичната дебата“ и сè 
уште претставува моќна алтернатива на државно-центричната 
концептуализација. 
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2. ТЕОРИЈА НА МЕЃУВЛАДИНА СОРАБОТКА

Политиката на „празна столица“ иницирана од страна 
на Франција и нејзиниот претседател де Гол во 1965 година, 
како и одлуките донесени во рамките на Луксембуршкиот 
компромис во 1966 година резултираат со голема пресвртница 
и промена на трендовите во теоријата за европска интеграција 
при што доаѓа до пренасочување на интересите кон некои други 
аспекти на процесот. Неофункционализмот кој како теоретски 
модел дотогаш има доминантна позиција еродира како 
резултат на притисокот кој доаѓа од групата на меѓувладини 
(државноцентрични) теории. Меѓувладината соработка како 
теоретски пристап уште во раните седумдесетти години на 
минатиот век се позиционира во самата срцевина на теоријата 
за интеграција, при што и денес претставува богат извор и 
инспирација за понатамошно објаснување на процесот на 
европска интеграција. 

Главната карактеристика на овој меѓувладин теоретски 
модел е концептот на државен центризам. Овој концепт ја 
става државата во доминантна позиција vis a vis меѓународната 
сцена, при што поаѓа од претпоставката дека државните 
интереси се единствените параметри кои имаат релевантност 
во нејзиното однесување во меѓународните односи. Теоријата 
за меѓувладина соработка има тенденција да ја редуцира 
улогата на супранационалните институции опишувајќи ги 
како „алатки“ во рацете на државите. Уште повеќе што низ 
призмата на овој теоретски пристап процесот на соработка 
и економската интеграција се едноставно невозможни без 
претходен интерес кој е заснован на некакви политички 
аранжмани помеѓу државите членки.

Овој пристап ги црпи своите извори во класичните теории 
на меѓународните односи, пред се реализмот и неореализмот. 
Теоријата на меѓувладина соработка е лансирана во 
теоретската орбита преку делото на Стенли Хофман, додека 



108

своја современа интерпретација во академската дебата 
манифестира преку Ендрју Моравчик и неговата теорија за 
либерална меѓувладина соработка. 

Теоретски осврт

Теоретски извори: реализам и нео-реализам 

Реализмот е една од првите теории на меѓународни односи 
кои ги воспоставуваат основните идеи на државноцентричното 
рационализирање. Во современ контекст, реализмот се 
развива во еден од најетаблираните концепти на изучувањето 
на меѓународните односи преку постепен теоретски развој низ 
делата на цела низа на аналитичари кои ја димензионираат 
својата мисла околу идејата за улогата на човечката природа и 
неможноста за креирање на меѓународен систем на владеење 
како детерминанти на приматот на моќта и интересот во 
меѓународните односи.171

Реализмот суштински се јавува како критичка реакција на 
идеалистичките и сентиментални дискурси кои во тоа време 
се залагаат за создавање на различни системи на колективна 

171 Реализмот како теорија на политичките и меѓународните односи е присутен 
во текот на целокупната историја на политичката мисла. Во својата класична 
форма, реализмот доживува најдобра експликација во делата на Тукидит, Николо 
Макијавели и Томас Хобс. Околу современиот реалистички теоретски концепт 
види:  Morgenthau. Hans J.  „Scientific Man Versus Power Politics“. Chicago: University 
of Chicago Press, 1946; Morgenthau. Hans J.  „Politics Among Nations: The Struggle for 
Power and Peace“. Chicago: New York:  McGraw-Hill, 1993 (прв пат објавено во 1948);   
Morgenthau. Hans J.   „Realism in International Politics“,  Naval War College Review, 
1958;   Spykman, Nicholas. „America’s Strategy in World Politics: The United States and the 
Balance of Power“. New York: Harcourt, Brace and Company, 1942; Thompson, Kenneth 
W. „Political Realism and the Crisis of World Politics: An American Approach to Foreign 
Policy“. Princeton: Princeton University Press, 1960; Thompson, Kenneth W. „The Moral 
Issue in Statecraft“. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1966; Kennan, George 
F. „American Diplomacy, 1900-1950“. Chicago: University of Chicago Press, 1950; Kennan, 
George F.  „Realities of American Foreign Policy“. Princeton: Princeton University Press, 
1954; Karr, Edward. „The Twenty Years Crisis, 1919–1939: an Introduction to the Study of 
International Relations“. London: Macmillan, 1939, revised edition, 1946
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безбедност, светски мир и меѓународни организации. Тој 
се базира на претпоставката за егоистичката природа на 
човекот и трагичното присуство на злото во сите политички 
активности172 како омнипотентен генератор на конфликти 
и состојбата на анархија на меѓународната сцена дотаму 
што универзалните морални принципи не можат да се 
аплицираат врз постапките на државите.173 Оттука, овие две 
карактеристики укажуваат на супериорната улога на моќта во 
меѓународните односи.174 

Примарната претпоставка на реализмот е рационалниот 
карактер на државата како актер на меѓународната сцена. 
Тука се претпоставува дека секоја држава секогаш ќе се 
обидува да ги оствари своите преференции преку обидот да 
ги минимизира ризиците и да ги максимизира придобивките. 
Ова размислување нé води до суштинскиот елемент и 
движечката сила на овој концепт: концепцијата на државен 
интерес. Имено, државите имаат сопствени интереси кои 
фундаментално почиваат врз нивната позиција на глобалната 
сцена. Државниот интерес е единствената работа која е 
важна во услови кога државите се поврзани во анархична 
меѓународна средина. Како што вели Розамонд:, „Суштината 
на реалистичката перспектива е идејата дека меѓународната 
политика се заснова врз интеракцијата на актери кои имаат 
сопствен интерес (држави) во една суштински анархична 
средина – ситуација каде што нема предоминантен авторитет 
кој би обезбедил ред на глобално ниво“.175 Задоволувањето 
на интересите на една држава, претпоставува дека ќе има 
помалку за други држави која пак е една констелација која 
а-priori генерира нестабилност. И покрај тоа што има случаи 

172 Morgenthau. Hans J. „Scientific Man versus Power Politics“. Chicago: University of 
Chicago Press, 1946, стр. 203.
173 Morgenthau. Hans J.„The New United Nations and the Revision of the Charter“. The 
Review of Politics, Vol.16, 1954, стр. 9.
174 Schwarzenberger, Georg. „Power Politics: A Study of International Society“.  New 
York: F. A. Praeger, 1951, стр. 147.
175 Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.131.
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на соработка, тие суштински немаат значајно влијание 
врз државниот суверенитет. Реализмот аргументира дека 
супранационалните заедници  се осудени на пропаст бидејќи 
интересите на различните држави се почесто спротивставени 
наместо компатибилни. 

Неореализмот (или структурен реализам) е 
интелектуалниот наследник на реализмот. Неореализмот се 
позиционира како многу влијателна теоретска школа која 
се развива околу интелектуалното дело на Кенет Волц.176 
Во својот фундамент, неореализмот ја следи линијата на 
реалистите во насока на неговата согласност со основните 
премиси за анархичната природа на меѓународниот систем 
и централната позиција на државниот интерес, меѓутоа ја 
напушта претпоставката за карактерот на човечката природа. 

Според неореалистите, дејствијата на една држава на 
меѓународната сцена се зависни од нејзината моќ, при што 
нејзиниот опстанок е нејзиниот најголем залог. Неореалистите 
ја уважуваат релевантноста на постоењето на процеси на 
соработка кои се перцепирани како солидна подлога за 
воспоставување на некаков ред, но тие се од секундарен 
карактер бидејќи главната цел на таквата соработка е 
обезбедувањето на опстанок на соодветните држави. 

Оттука, во анархични услови секоја држава е автономна 
единка која во крајна инстанца е зависна од сопствените 
ресурси за остварување на сопствените интереси. Затоа според 

176 Waltz, Kenneth. „Man, the State, and War“. New York: Columbia University Press, 
1959.; Waltz, Kenneth. „Theory of International Politics“. New York: McGraw Hill, 1979; 
Waltz, Kenneth. и Art, Robert (eds.). „The Use of Force: Military Power and International 
Politics“. New York:  University Press of America, 1983; Waltz, Kenneth. „Realism and 
International Politics“. London: Routledge, 2008. Исто види и : Krasner. Stephen. 
„Defending the National Interest: Raw Materials Investment and American Foreign Policy“.  
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Power Politics“. New York: Norton, 2001; Gilpin, Robert. „War and Change in World 
Politics“. Cambridge: Cambridge University Press, 1981
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Волц, поттик за секоја единка (држава) е да се стави себеси во 
позиција да биде во можност да се грижи за себе бидејќи за тоа 
не може да смета на никој друг.177  

Во овој контекст неореалистите зборуваат за „режими“ 
како аранжмани кои ја зајакнуваат моќта на државите.178 Како 
што објаснува Чини, според неоралистите, режимите се арени 
за преговарање на нулта-сума (zero-sum) договори, при што 
резултатите на тие преговори се обликувани од страна на 
дистрибуцијата на државна моќ во рамките на режимот.179 
Токму затоа неореалистите на ум го имаат балансирањето на 
моќта кога аргументираат дека интеграцијата и соработката 
помеѓу државите се продукти на државните интереси кои 
се обединуваат наспроти некоја заедничка закана. Притоа 
и во вакви аранжмани на сојузништво државите секогаш 
предвид ја имаат сопствената релативна моќ наспроти моќта 
на останатите сојузнички држави која сè уште може да биде 
закана.180 

Следствено, неореалистите ја ставаат Европската 
заедница во еден поширок структурален контекст, при 
што одат дотаму што ја дефинираат како деривација на би-
поларноста на ерата на Студената војна која била оркестрирана 
од најмоќните држави. Оттука, Европската заедница е само 
една од многуте меѓународни организации: неореалистите 
го прифаќаат тврдењето дека меѓународните институции 
од сите видови се воспоставени со цел да се намали нивото 
на анархија во рамките на системот на држави, и ја гледаат 
Европската Унија како само уште една од овие институции и 

177 Waltz, Kenneth. „Theory of International Politics“. New York: McGraw Hill, 1979, 
стр. 107
178 Krasner. Stephen. „Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as 
Intervening Variables“, International Organization Vol.36,  l982; Krasner. Stephen (ed). 
„International Regimes“. Ithaca: Cornell University Press, l983
179 Cini, Michelle. „Intergovernmentalism“.во Cini, Michelle (ed.). „European Union 
Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр. 95
180 Waltz, Kenneth. „Theory of International Politics“. New York: McGraw Hill, 1979, 
стр. 102-129.
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покрај тоа што таа функционира во рамките на една високо 
институционализирана констелација.181 

И покрај тоа што процесот на европска интеграција не е во 
главниот фокус на неореализмот, овој теоретски модел е сè уште 
многу важен поради влијанието кое го врши врз меѓувладините 
обиди во објаснувањето на процесот на европска интеграција. 
Сепак, овој пристап е критикуван на повеќе нивоа. Веројатно 
неговиот најголем проблем е неговата доста слаба емпириска 
платформа. Во контекст на процесот на европска интеграција, 
неореализмот не е во можност целосно да го објасни опсегот 
на институционализацијата во Европската Унија и нејзиното 
долготрајно опстојување. Следствено, прогресијата на развој 
на Европската Унија во последните декади цврсто го негира 
неореалистичкиот став околу круцијалната позиција на 
анархичноста во меѓународната средина. 

Теорија за меѓувладина соработка 

Додека реализмот и неореализмот се теоретски 
пристапи кои се сеопфатни и се повеќе фокусирани врз 
глобалната меѓународна сцена, теоријата за меѓувладина 
соработка претставува државно центрична интерпретација на 
процесот на европска интеграција. Оттука, иако овој модел е 
детерминиран да ја објасни комплексноста на соработката во 
рамките на Европската Унија, сепак теоријата за меѓувладина 
соработка почива на цврста иницијална претпоставка за 
„рационалниот“ карактер на државата и суверенитетот како 
нејзин примарен атрибут. Во оваа насока, аплицирањето 
на овие претпоставки во случајот на процесот на европска 
интеграција значи дека супранационалниот карактер на некои 
институции не генерира откажување од суверенитетот, туку 
напротив контролирано делегирање. Процесот на соработка 
е конзервативен и е придвижуван од страна на националните 

181 Cini, Michelle. „Intergovernmentalism“.во Cini, Michelle (ed.). „European Union 
Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр. 95.
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интереси на државите членки. Или како што констатира Чини, 

Теоријата за меѓувладина соработка ја привилигира 
улогата на (националните) држави во рамките на процесот 
на европска интеграција. Таа ја гледа соработката како нулта-
сума игра, трвди дека станува збор за лимитирани области кои 
не ги допираат фундаменталните прашања на националниот 
суверенитет, и аргументира дека европската интеграција 
е придвижувана од интересите и дејствијата на државите 
нации.182 

Тука теоријата за меѓувладина соработка многу 
транспарентно ја аплицира теоријата за трошоци и придобивки 
(cost-benefit). Државите, следејќи ги своите интереси и 
барајќи нивна максимизација ја прифаќаат соработката 
(интеграцијата) бидејќи тие пресметале и одлучиле дека 
придобивките од овој процес се повисоки од трошоците. 
Притоа, интеграцискиот процес не само што не ја намалува 
државната моќ, туку, напротив, тој во европскиот случај ја игра 
улогата на спасител на државата нација. Така според Милвард, 
Европската заедница ја има улогата на потпирач за државата 
нација, неодминлив дел од пост воената реконструкција на 
државата нација која без Европската заедница немаше да биде 
во можност да им го понуди на своите граѓани истото ниво на 
сигурност и просперитет кои им го понуди и кое всушност го 
оправда нејзиниот опстанок.183 

Супранационалните институции се воспоставени во 
функција на обезбедување на потребите и побарувањата 
на државите членки без никаков сомнеж во доминантната 
позиција на државите во процесот на соработка. Контекстуално, 
во оние случаи каде што државите се согласуваат на трансфер 
на државниот суверенитет на супранационално ниво, нивниот 

182 ibid, стр.94.
183 Milward, Alan. „The European Rescue of the Nation State“. Berkley: University of 
California Press, 1992, стр.3.
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најважен национален интерес нема да биде само внимателно 
да го дефинираат и лимитираат трансферот на суверенитетот, 
туку и прецизно да ги структуираат централните институции 
на тој начин што ќе се заштити балансот на моќ во рамките на 
интеграциската рамка во корист на самите држави нации.184   
Во оваа смисла, Европската Унија својот легитимитет го црпи 
од државите-нации кои практично се претставуваат како 
„господари на основачките договори“. Оваа констатација јасно 
може да се детектира во работата на двата совети (Советот 
на Европската Унија и Европскиот совет) кои се главните 
институции за донесување одлуки и кои се фундаментално од 
меѓувладина природа: 

„Според државно-центричната перспектива, 
државите остануваат командирачки политички 
актери врз основа на контролата која ја имаат 
во Европскиот совет кој претставува меѓувладина 
средба на шефови на држави која одредува генерални 
приоритети, и Советот на министри, најмоќното 
тело кое е одговорно за јавна политика во Европската 
Унија. Супранационалните институции како што 
се Европската комисија, Европскиот суд на правда и 
Европскиот парламент се или агенти на државите 
или имаат само симболична улога“.185   

Следствено, според теоретичарите на меѓувладина 
соработка, Европската Унија треба да се стави во иста рамка 
со останатите меѓународни организации кои претставуваат 
доброволно засновани форуми за преговарање и дебатирање 
околу работи и проблеми кои се од заеднички интерес. 

184 Milward, Alan. и Sorensen, Vibeke. „Interdependence or Integration? A National 
Choice“. во: Milward, Alan. Ranieri, Ruggero. Romero, Federico. и Sorensen, Vibeke 
(eds). „The Frontier of National Sovereignty: History and Theory, 1945-1992“. New York: 
Routledge, 1993, стр. 19.
185 Marks, Gary. Nielsen, Francois. Ray и Leonard. Salk, Jane. „Competence, Cracks and 
Conflicts: Regional Mobilization in the European Union“.  во: Marks, Gary; Scharpf W., 
Fritz; Schmitter C., Philippe и Streeck, Wolfgang. (eds.).  „Governance in the European 
Union“.  London: Sage Publications, 1996, стр..41.
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Наследството на Стенли Хофман

Принципиелниот дискурс на меѓувладина соработка 
е развиен од страна на Стенли Хофман, кој е првиот 
теоретичар кој применува државно-центрични премиси 
во изучувањето на процесот на европска интеграција и 
чии што согледувања заслужуваат поебно внимание.186 
Неговата теорија произлегува од едно критичко становиште 
вперено против неофункционализмот и федерализмот 
кое е значително поткрепено од францускиот бојкот на 
институциите на Европската заедница (периодот на „празна 
столица“) и зајакнатата позиција на системот на национално 
вето. Затоа неговите главни поенти се фокусирани врз 
емпириски истражувања на француската позиција за време на 
претседателствувањето на де Гол. 

Според Хофман, државите се основни единки во 
меѓународната политика. Тој посветено го брани становиштето 
на реализмот кое вели дека државниот интерес е најважната 
движечка сила во секоја меѓународна интеракција. Меѓутоа 
тука мора да се нагласи неговиот претпазлив пристап 
спрема оваа дефиниција при што тој се спротивставува 
на симплифицираната идеја на реалистите која вели дека 
државните интереси се само резултати на балансот на моќ и 
загриженост од милитаристичка закана. Оттука, и покрај тоа 
што реализмот како студија на меѓународните односи ја дава 
интелектуалната мантра на теоријата за меѓувладина соработка, 
сепак во определени инстанци Хофман аргументира неколку 
критички поенти. 

Така, теоријата за меѓувладина соработка го критикува 
игнорантскиот однос на реализмот и неореализмот vis a 

186 Hoffmann, Stanley. „Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case 
of Western Europe“. Deadalus Vol. 95. No.3, 1966, стр. 862-915; Hoffmann, Stanley (ed). 
„Janus and Minerva: Essays in the Theory and Practice of International Politics“. Boulder: 
Westview Press, 1987; Hoffmann, Stanley. „The European Sisyphus: Essays on Europe, 
1964-1994“.  Boulder: Westview Press, 1995
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vis улогата и влијанието на меѓународните институции во 
меѓународната политика со што се уважува нивната релативна 
важност. Од друга страна, за Хофман националните интереси 
имаат многу подлабока генеза и тие во голема мера се засноваат 
на идентитети, идеали, идеологија, култура и историја. 
Следствено, наспроти реалистичките и неореалистичките 
теоретски гледишта тој го потенцира влијанието на домашната 
арена во генезата на националните интереси. Во овој контекст, 
тој ја отфрла реалистичката теза дека државите се билијардски 
топки187 чие што поведение на меѓународната сцена не зависи 
од нивната идеолошка и системска профилација. За Хофман, 
различните социјални интереси се клучен фактор на нивното 
поведение.   

Имајќи го предвид горенаведеното, Хофман признава 
дека во европскиот случај постои екстензивна соработка и 
дека постои очигледно прелевање на меѓите, овластувањата 
и функциите помеѓу националните држави и меѓународните 
организации. Меѓутоа, и покрај тоа меѓународните 
институции ја скротуваат анархијата, тие не ја нарушуваат 
државно центричната перспектива:  државите сè уште ја имаат 
контролата врз процесот и тие секогаш можат да го напуштат 
процесот доколку пресудат дека придобивките се помали од 
губитоците. Хофман вели дека националниот суверенитет и 
државата-нација беа скротени и видоизменети, но тие не беа 
надминати.188 

Во Хофмановата перспектива, неофункционалистичкиот 

187 Моделот на билијардски топки претставува реалистичка интерпретација 
на поведението на државите во меѓународните односи.  Овој модел укажува дека 
однесувањето на државите на меѓународната сцена може да се објасни само преку 
нивната моќ и меѓусебните притисоци и начинот на кои државите реагираат на 
притисоците од другите држави. Така, во која насока ќе се движат државите зависи од 
постапките и движењето на другите држави (аналогно на движењето на билијардските 
топки). Оттука, изучувањето на внатрешните политички случувања со цел да се 
објасни меѓународното поведение на соодветната држава е целосно непотребно.  
188 Hoffmann, Stanley. „Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case 
of Western Europe“. Deadalus Vol. 95. No.3, 1966, стр.910.
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процес на прелевање не е потврден и докажан, при што 
контекстот во кој тој се јавува е сè уште базиран врз интересите 
на државите. Така тој ја наметнува неговата таканаречена 
„логика на различност“ (logic of diversity) како концепт кој е 
спротивставен на концептот на прелевање. Според Хофман 
државите во голема мера се разликуваат помеѓу себе и секоја 
држава е премногу специфична и посебна, така што колку и 
да постојат заеднички интереси помеѓу нив, сепак помеѓу 
државите секогаш постојат разлики и конфликти. Ефектот 
на прелевање можеби е функционален во рамките на некои 
ограничени и неважни области, но тој никогаш не би можел 
да има ефект во случаи кога влогот се самите национални 
интереси. Така, Хофман аргументира,

„Кладбата на функционалната интеграција може 
да се освои само доколку методот има задоволителна 
потентност во ветувањето на многу повеќе 
придобивки, наспроти губитоците, и на многу 
повеќе надеж наспроти фрустрација. Теоретски, 
ова можеби е точно за економската интеграција. 
Меѓутоа, тоа не е точно за политичката 
интеграција“.189 

Целокупниот процес на соработка е обележан со ниска 
одлучност и пресудност во рамките на функционалното 
поврзување. Или со други зботови, политичкото е она 
кое преовладува. Оваа претпоставка не води до виталната 
дистинкција помеѓу „висока“ и „ниска“ политика. Според 
Хофман, областите на „ниска“ политика не се од релевантна 
важност, при што станува збор за работи кои на никој начин 
не можат да ја загрозат позицијата на националните елити. 
Најчесто станува збор за прашања кои се од неконтроверзна 
економска, функционална и техничка природа и кои се 
соодветно погодни за интеграција. 

189 ibid.стр. 882.
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Од друга страна, „високата“ политика се занимава со 
централните и виталните национални интереси. Овие теми се 
крајно политички и се занимаваат со чувствителни прашања 
како што се државниот суверенитет, одбрана и креирање на 
јавна политика. Во овие случаи интеграцијата не е можна 
бидејќи овие клучни прашања ја претставуваат црвената 
линија која државите на сакаат да ја пречекорат. Едноставно 
кажано, не може да има компромис околу прашањата поврзани 
со суштинскиот државен суверенитет. Како што нагласува 
Хофман, 

„Нациите ја преферираат извесноста или 
пак себеконтролираната неизвесност на 
сопственото национално одлучување, наспроти 
неконтролираната неизвесност на непровереното 
мешање. Логиката на различност укажува дека 
за едно витално прашање, губитоците не се 
компензираат со добивки од други (и посебно не 
со други помалку витални) области: никој не 
сака да биде изигран..... Логиката на интеграција 
верува дека неизвесностите кои произлегуваат 
од супранационалната функција се израз на 
креативност; логиката на различност на нив гледа 
како на деструктивни кога ќе надминат определен 
праг: рускиот рулет е добар се додека пиштолот е 
наполнет со ќорци“.190 

Или со други зборови, областите на „висока“ политика се 
едноставно имуни од супранационална пенетрација. 

Критички осврт 

Хофмановата теорија за меѓувладина соработка се 
наметнува како еден од највлијателните концепти кои се 
занимаваат со теоретизирање на процесот на европска 

190 ibid., стр..882.
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интеграција. Таа го изложи државно-центричниот поглед врз 
процесот на европска интеграција, ги воспостави основите на 
еден засебен теоретски пристап кој константно се надоградува 
и кој е сè уште дел од академскиот мејнстрим. 

 Од друга страна, овој дискурс може сериозно да се опонира 
на неколку нивоа. Така, преку својата опширна дескриптивна и 
на моменти плитка аналитика, таа се базира врз принципиелно 
преголем позитивизам околу улогата на државата-нација. На 
тој начин се симплифицираат и редуцираат дејствијата на 
државите членки за кои се смета дека се придвижувани само 
од страна на националните интереси. Затоа Розамонд укажува 
на проблемот на теоретичарите на меѓувладина соработка 
околу зајакнатите притисоци врз државната власт кои доаѓаат 
и одозгора и оддолу: „Доколку домашните императиви 
ја приморуваат државата да влезе во проинтеграциски 
аранжмани, тогаш колку е ефективна државата во својата 
улога на чувар помеѓу домашната политика и надворешниот 
свет?“.191 Минимизирањето на претприемничките способности 
на супранационалните институции не ја отсликува реалноста 
на комплексноста на интеграцискиот процес, посебно на 
улогата на субсистемските фактори на креирање на политика 
и влијанието на легислативната динамика која произлегува 
од меѓуинституционалната комуникација на Европската 
комисија и Европскиот парламент и нејзиното влијание врз 
суперсистемските преговарачки процеси помеѓу државите 
членки.192 

Преку исклучувањето на алтернативните (недржавни) 
фактори, теоријата за меѓувладина соработка не е во можност 
да ја објасни улогата на транснационалното општество 
и неговиот импакт врз кумулативното зајакнување на 
институциите на Европската Унија. Нејзината конзервативна 

191 Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke, Palgrave, 2000, 
стр. 156.
192 Garrett, Geoffrey и Tsebelis, George. „An Institutional Critique of 
Intergovernmentalism“, International Organization, vol. 50. No.2, 1996, стр. 269-299.
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интерпретација на државниот суверенитет кој се претставува 
како финална и апсолутна состојба е неприфатлива 
бидејќи процесот на европска интеграција е само еден од 
многуте фактори (на пр. глобализацијата и други екстерни 
чинители) кои го ставаат прашањето на суверенитетот во 
еден поинаков контекст. Според Розамонд, „во современиот 
период  веројатно најбитните функции на државата се 
европеизирани“; и уште повеќе што „државите по сопствена 
волја се откажаа од сопствената контрола врз прашања кои се 
од централна важност за националниот суверенитет“.193 Затоа, 
Хофмановата не еластична поделба на „високи“ и „ниски“ 
политики не е валидна. Договорите од Мастрихт и Лисабон, 
како и монетарната унија се само неколку од многуте примери 
каде што работи кои се дел од „високата“ политичка вредност 
се трансферирани на супранационално ниво. Исто така, 
Европската политичка соработка и Заедничката надворешна 
и одбранбена политика се дополнителни аргументи кои 
покажуваат дека во определени контексти државите можат 
да соработуваат околу прашања кои се дел од „високата“ 
политика. 

193 Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.154, 79.
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III 
МЕЃУВЛАДИНА ЕВРОПА ВО СОВРЕМЕН 

КОНТЕКСТ: ТЕОРИЈА ЗА ЛИБЕРАЛНА 
МЕЃУВЛАДИНА СОРАБОТКА

Како што видовме досега, класичната дебата на теоријата  
на европска интеграција се фокусира на конкретизирани 
дискурси кои нудат спротивставени гледишта околу изворот 
и иднината на процесот. Додека од една страна имаме 
функционалистички интерпретации кои се базираат на 
идејата за фрагментација на државната моќ преку улогата 
на супранационалните актери, од друга страна се јавува 
дихотомна експликација на процесот на европска интеграција 
која се заснова на класичната 19 вековна интерпретација на 
државата нација. 

Едниот пристап гледа во процесот на европска интеграција 
потентен извор на надградување  на традиционалната држава 
во еден вид на супранационална држава која има потенцијал 
да стане супердржава.194 Другиот светоглед се сведува на 
сфаќањето на растечката и се поважната супранационализација 
на меѓународната сцена како на ново поле преку кое државите 
членки ги остваруваат сопствените национални интереси. 
На Европската Унија се гледа како на еден институционален 
аранжман кој е дизајниран со цел да ја олесни соработката 
помеѓу државите членки, при што државите, сè уште, го 
имаат главниот збор, а супранационалните институции имаат 
маргинално влијание. 

194 За повеќе види: Weiler, Joseph. „The Community System: the Dual Character 
of Supranationalism“. Yearbook of European Law, 1, 1981, стр. 268-306; Pinder, John. 
„European Community: The Building of a Union“. Oxford: Oxford University Press, 1991
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Во овој контекст се развива и современата државно 
центрична теорија за европска интеграција каде што 
доминантна позиција има Ендрју Моравчик и неговата теорија 
за либерална меѓувладина соработка. Воедно, ова зајакнување 
на меѓувладиниот теоретски опус моментно се наметнува и 
како една од највлијателните современи теории на европска 
интеграција воопшто. Таа во голема мера се заснова на 
либералната теорија на меѓународни односи и истовремено се 
фокусира врз домашната и меѓународната политика. 

Теоретски осврт

И покрај тоа што теоријата за либерална меѓувладина 
соработка е стандардна државно центрична теорија која што 
се заснова на теоретските претпоставки на класичниот дискурс 
за меѓувладина соработка, таа, во еден поширок теоретски 
контекст на полињата на меѓународни односи и политичка 
наука, се спротивставува на премисите на двата највлијателни 
дискурси, реализмот и институционализмот и се залага за 
апликација на либералната теорија на меѓународни односи 
како нивна алтернатива. 

Додека основната премиса на реализмот, како 
теорија на меѓународни односи, е дека најважен фактор во 
светската политика е конфигурацијата на способностите на 
државите, основната премиса на институционалистите (или 
теоретичари на функционални режими) е дека најважниот 
фактор е конфигурацијата на информации и институции во 
меѓународната арена. 

Либералната теорија се спротивставува на овие две 
тврдења со своја сопствена премиса која ја потенцира 
конфигурацијата на државни преференци како најважен 
фактор за светската политика.195 Оттука произлегува и 

195 Moravcsik, Andrew. „Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International 
Politics“. International Organization Vol.51. No.4, 1997, стр. 513.
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базичната либерална теза која вели дека односот помеѓу 
државите и домашното и транснационалното општество 
критички го обликува поведението на државата преку 
нивното влијание врз социјалните цели во процесот на 
формулирање на државните интереси.  Оваа теза се заснова 
врз играта на две нивоа и може да се преформулира преку три 
основни претпоставки: приматот на социеталните актери, 
т.е. централната улога на поединците и приватните групи во 
меѓународната политика кои пак во просек се рационални и 
свесни за ризиците и кои организираат размена и колективни 
активности со цел да промовираат различни интереси; 
претставништво и државните преференци, т.е. државите 
претставуваат определен дел од општестсвото врз чии што 
интереси државните службеници ги формулираат државните 
преференци и соодветно дејствуваат на меѓународната сцена и 
меѓузависност и меѓународниот систем, т.е. конфигурацијата 
на меѓузависни државни преференци го детерминира 
поведението на државата.196 

Во крајна линија, либералите ја отфрлаат тезата на 
реалистите за нулта сума конфронтација помеѓу државите во 
меѓународниот простор. Основна претпоставка на реализмот 
е дека меѓународната политика е арена каде што државите се 
во непрекинато и континуирано ривалство, каде што успехот 
и остварувањето на интересите на една држава секогаш 
е на сметка и на штета на другите држави или со други 
зборови напредокот на една држава значи пораз на друга. 
Либералното гледиште смета дека во меѓународната политика 
постои природна  можност повеќе држави да напредуваат во 
исто време. Државните интереси се гледаат низ призма на 
варијабилни феномени, а не како на непроменливи константи. 
Во овој контекст се укажува на периодот после Студената војна 
каде што новата меѓународна констелација овозможува услови 
за истовремено зголемување на влијанието на поголем број на 
светски сили, како последица на зголемената компатибилност 

196 ibid.
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на нивните интереси и зголемената меѓузависност, кои 
ја зголемуваат веројатноста за заедничко решавање на 
проблемите.197

Следејќи ги овие теоретски постулати, Моравчик ја 
аплицира либералната призма врз процесот на европска 
интеграција при што моделира една исклучително 
интелектуално предизвикувачка теорија на регионална 
интеграција - теорија на либерална меѓувладина соработка 
која е разработена во капиталното дело „Избор за Европа“ и 
голем број на други научни трудови. 

Теоријата на либерална меѓувладина соработка 
претставува еден комплексен теоретски модел кој се заснова на 
едно општо толкување на политичката теорија и се повикува 
на голем број на опсервации на традиционалните дискурси 
за европска интеграција, пред сè неофунцкионализмот и 
традиционалната теорија за меѓувладина соработка, но 
кој во еден критички контекст пробува да ги втемели овие 
опсервации во рамките на „поконзистентно и поригорозно 
јадро на микробазични претпоставки“.198 

Станува збор за пристап кој генерира општа или „голема“ 
теорија за феноменот на европска интеграција при што не 
се фокусира на деконструкција на еден или на мал број на 
елементи на процесот, туку напротив преку комплексно 
комбинирање на поголем број на теоретски модели се добива 
една фузирана конзистентна теоретска рамка чија што цел 
е објаснувањето на целокупната еволуција на процесот на 
регионална интеграција.  Оттука, теоријата на либерална 
меѓувладина соработка суштински почива на три елементи: 
претпоставката за рационално државно поведение, либерална 

197 Moravcsik, Andrew. „Europe: The Quiet Superpower“. French Politics Vol. 7, 3/4, 
2009, стр.  403–422.
198 Moravcsik, Andrew и Schimmelfennig, Frank. „Liberal Intergovernmentalism“. во 
Wiener, Antje и Diez, Thomas. (eds.). „European Integration Theory“. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, стр.67.
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теорија за национални преференци и меѓувладина анализа на 
меѓудржавните преговори199.  

Во овој контекст, во една базична смисла, теоријата на 
либерална меѓувладина соработка се развива врз основа на 
две појдовни точки. 200 Првата е хипотезата дека државите 
се актери, т.е. државите се круцијалните играчи во процесот 
на европска интеграција каде што Европската Унија се 
карактеризира како „меѓународен режим за координација 
на јавната политика“  и  каде што државите ги постигнуваат 
своите цели  преку меѓувладино преговарање и спогодување, 
а не преку централизирана власт која креира и спроведува 
решенија. 

Втората точка се состои во претпоставката дека државите 
се рационални, т.е. актери кои ја пресметуваат користа 
која произлегува од неколку алтернативни активности и ја 
одбираат онаа активност која ги максимизира придобивките 
во соодветните услови во кои се одвива активноста.  
Оттука произлегува централниот аргумент на теоријата за 
либерална меѓувладина соработка, дека процесот на европска 
интеграција најдобро се објаснува како низа на рационални 
избори направени од страна на националните лидери. Во овој 
контекст, теоријата на либерална меѓувладина соработка се 
повикува на моделот на игра на две нивоа според кој државите 
во преговарачките процеси на меѓународна сцена се условени 
од влијанието на општествените актери на домашно ниво.201 
Според Моравчик, основна претпоставка е дека примарниот 

199 Moravcsik, Andrew. „Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach“.  Journal of Common Market Studies Vol.31, No.4, 1993, 
стр. 480.
200 Moravcsik, Andrew и Schimmelfennig, Frank. „Liberal Intergovernmentalism“. во 
Wiener, Antje и Diez, Thomas. (eds.). „European Integration Theory“. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, стр. 68.
201 За повеќе околу теоријата за игра на две нивоа види: Putnam, D. Robert. 
„Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games“. International 
Organization, Vol. 42, No. 3, 1988, стр. 427-460.
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политички инструмент преку кој поединците и групите во 
цивилното општество пробуваат да извршат влијание врз 
меѓународните преговарања е државата – нација, која на 
надворешната сцена се однесува како унитарен и рационален 
актер во име на своите доверители. Притоа, унитарниот 
карактер значи дека секоја држава во меѓународните преговори 
се однесува „како“ да има унифициран глас. Следствено, откако 
ќе произлезат конкретни цели, како резултат на домашниот 
натпревар, државите подготвуваат стратегија како унитарни 
актери во однос на другите држави со цел да се реализираат тие 
цели т.е. во рамките на секој случај на  преговори, домашните 
политички системи генерираат збир на стабилни, обмислени 
цели кои се однесуваат на конкретни „држави од светот“, кои 
владите тежнеат да ги остварат со максимална ефикасност, по 
пат на расположивите политички средства.202 

Во оваа игра на две нивоа, разбирањето на домашната 
политика е предуслов за, а не суплемент на анализата на 
стратешката интеракција помеѓу државите, т.е. моделот 
на рационално поведение на државите кое се заснова 
на приоритети кои се врамени од страна на домашната 
политичка игра имплицира дека меѓународните конфликти и 
меѓународната соработка можат да се моделираат во рамките на 
еден процес кој се одвива во две последователни фази: владите 
прво ги дефинираат своите интереси, а потоа се спогодуваат 
помеѓу себе со цел да ги реализираат тие интереси.203 

Или, кога ова согледување ќе се стави во европски 
контекст, се тргнува од претпоставката дека домашната 
политичка арена е детерминанта на улогата на државата на 
европската сцена. Државата, кога е конфронтирана со процесот 
на интеграција, се поставува како рационален актер и во своето 

202 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 22, 23.
203 Moravcsik, Andrew. „Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach“.  Journal of Common Market Studies Vol.31, No.4, 1993, 
стр. 481.
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рационално однесување, додека ја преговара својата позиција 
на ниво на Европска Унија потпирајќи се врз медијаторската 
улога на супранационалните институции, државата најмногу 
внимание посветува на домашните преференци. Како што 
вели Моравчик: „Во еден свет каде што владите се, широко 
сфатено, рационални и инструментални, интеграцијата може 
да се перцепира како процес во кој владите дефинираат 
мноштво цели и преференци, преговараат супстантивни 
договори кои се однесуваат на соработка, и финално одбираат 
соодветни меѓународни институции во чии што рамки можат 
да ги реализираат“.204  

Накратко кажано, теоријата за либерална меѓувладина 
соработка на Моравчик е теорија која е придвижувана 
од логиката на побарувачка-понуда (график 2), при што 
преференците на домашната политика се перцепираат како 
побарувачка која што владата на државата ја задоволува преку 
меѓудржавно пазарење кое пак продуцира различни резултати. 

График 2: Аналитичка рамка на теоријата за либерална 
меѓувладина соработка

Либерални 
теории

Теории на меѓувладина соработка

(Меѓународна побарувачка  
за исходи)
Основни општествени фактори: притисок 
од домашни општествени актери кои се 
претставени  во политичките институции

(Меѓународна понуда  
на исходи)
Основни политички фактори: 
интензитетот на националните 
преференци; алтернативни коалиции; 
расположиви тематски поврзувања 

СОЗДАВАЊЕ НА 
НАЦИОНАЛНИ  
ПРЕФЕРЕНЦИ 

Конфигурација 
на национални 
преференци

МЕЃУДРЖАВНО   
ПРЕГОВАРАЊЕ      ИСХОДИ

204 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр.5.
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Извор: Moravcsik, Andrew. „Preferences and Power in the European 
Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach“.  Journal of 
Common Market Studies Vol.31, No.4, 1993, стр. 482.

Во овој контекст се интерпретира и улогата на 
супранационалните институции, кои се перцепираат како 
креации на државите членки чија што основна задача се состои 
во медијација во процесот на спогодување и постигнување на 
договори помеѓу државите членки и гаранција дека државите ќе 
се придржуваат  кон она што е договорено. Притоа постоењето 
и специфичните ингеренции на супранационалните 
институции не ја ограничуваат моќта на државите членки туку, 
напротив, ја зајакнуваат. Како што аргументира Моравчик: 
„Единствената институционална структура на Европската 
заедница е прифатлива за националните влади се додека таа 
ја зајакнува, а не ослабнува нивната контрола врз домашните 
работи, при што им дозволува да остварат цели кои инаку не 
би биле остварливи“.205

Во рамките на овој теоретски мозаик произлегува и 
одговорот на суштинската дилема која ја поставува теоријата 
за либерална меѓувладина соработка, зошто суверените 
влади во Европа одбрале континуирано да ги координираат 
сопствените економски политики и да се откажат од суверени 
прерогативи во рамките на една меѓународна институција?206 
Со цел да се објасни овој процес, Моравчик воспоставува 
трипартиден теоретски систем кој обработува последувателни 
фази: создавање на национални преференци,  меѓудржавно 
спогодување и институционален избор. Овие три процеси 
феноменолошки се премрежени со три детерминирачки 
фактори/теоретски модели: економскиот интерес како 
најважен чинител во формулирањето на националните 

205 Moravcsik, Andrew. „Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach“.  Journal of Common Market Studies Vol.31, No.4, 1993, 
стр. 507.
206 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 1.
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приоритети, релативната моќ на државите како кореспондент 
на резултатите од процесот на спогодување и веродостојноста 
на меѓудржавните превземени обврски кои се зајакнати 
од страна на меѓународните институции. Во овој контекст 
Моравчик го формулира својот централен аргумент:

Широките линии на европската интеграција уште од 1955 
година рефлектираат три фактори: матрици на комерцијална 
предност, релативната преговарачка моќ на битните 
влади и стимуланси за зајакнување на кредибилитетот на 
меѓудржавните превземени обврски. Најфундаментален е 
економскиот интерес. Европската интеграција е производ на 
низа рационални избори направени од страна на националните 
лидери кои конзистентно тежнееа кон остварување на 
економски интереси – примарно комерцијалните интереси 
на моќните економски производители и секундарно 
макроекономските преференци на владеачките владини 
коалиции - кои пак полека се развивале како одговор на 
структуралните стимуланси во глобалната економија. Кога 
таквите интереси конвергирале, интеграцијата напредувала. 207

Следствено, економските домашни актери се главниот 
фактор во процесот на креирање на националните приоритети 
во своевидната игра на две нивоа. Економскиот, а не 
геополитичкиот и идеолошкиот интерес е главниот мотор на 
волјата на државите да делегираат дел од својот суверенитет и 
да се впуштат во процес на соработка и интеграција. Откога 
ќе се дефинираат националните преференци во рамките 
на домашната дебата, државите ги конфронтираат своите 
преференци во еден процес на меѓудржавно спогодување 
кое резултира со соодветни производи на процесот на 
интеграција. Производите на интеграцискиот процес пак се 
рефлексија на релативната моќ на државите т.е. асиметрична 
меѓузависност.208  

207 ibid., стр. 3
208 Меѓузависноста како теоретски концепт ја потенцира испреплетеноста и 
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Релативната моќ на државите е директно повзана 
со интензитетот на притисокот од домашната сцена во 
обликувањето на националните приоритети. Асиметријата 
во интензитетот на државните приоритети ја одредува 
релативната моќ на државите. Тука, Моравчик ја користи 
Нешовата теорија на преговарање која вели дека оние држави 
кои имаат најголема корист од определен договор во релативна 
спрега со најдобрите унилатерални и коалициски алтернативи 
на истиот договор, тежнеат кон поголеми отстапки со 
цел да се постигне истиот.209 Оттука, оние држави кои се 
најрасположени за интегрирање на определени политики, во 
процесот на преговори со другите држави членки се спремни 
на поголеми отстапки со цел да ја остварат примарната цел 
која е детерминирана од домашните групи на притисок. 

Во оваа констелација се интерпретира и улогата на 
супранационалните институции. Суштината на нивното 
постоење е во нивната улога на медијатор и стимулатор на 
постигнување на договори помеѓу државите членки кои пак 
се рефлексија на нивната релативна моќ и конвергенција 
на нивните национални приоритети. Затоа Моравчик 
аргументира дека: „Владите го трансферираат суверенитетот 
врз меѓународните институции во оние случаи кога 
потенцијалните заеднички придобивки се големи, но кога има 
голема шанса напорите, да се обезбеди согласност од страна 

поврзаноста на државите и нивните интереси  на меѓународната сцена која ги 
принудува на соработка (посебно во контекст на либерални демократии). Ова 
становиште се спротивставува на ексклузивноста на објаснувањето на меѓународните 
односи преку концептот на баланс на моќта преку употреба на воена моќ. За повеќе 
види: Haas B., Ernst. „The Obsolescence of Regional Integration“. Berkeley: Institute of 
International Studies, University of California, No. 25, 1975; Keohane, Robert O. и Nye. 
Joseph S. „Power and Interdependence: World Politics in Transition“. Boston: Little, Brown 
and Company, 1977; Keohane, Robert O.  и Nye. Joseph S.. „International Interdependence 
and Integration”, во Greenstein, Fred и Polsby, Nelson. (eds) „The Handbook of Political 
Science“. Reading: Addison-Wesley, 1975, стр. 384-401; Nau. Henry R.  „From Integration 
to Interdependence: Gains, Losses, and Continuing Gaps“. International Organization Vol. 
31, No. 1, 1979, стр.119-147.
209 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр.8.
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на владите преку децентрализирани и домашни средства, да 
бидат неефективни“.210 

Следствено, било каква афирмација на претприемничка 
моќ на супранационалните институции не доаѓа предвид. 
Нивната улога се минимизира и се потенцира тврдењето дека 
резултатите на меѓудржавните пазарења се обликувани од 
страна на релативната моќ на државите-нации. Така, според 
теоријата на либерална меѓувладина соработка, кога станува 
збор за важни реформи и одлуки во процесот на европска 
интеграција единствени актери кои имаат влијание се државите. 
Улогата на супранационалните институции е маргинална 
при што нивните обиди за претприемништво се залудни, 
непотребни, па и во определени случаи контрапродуктивни.   

Вака срочената државно центрична визура на теоријата 
за либерална меѓувладина соработка претставува сериозна 
критика на супранационалните теории на европска 
интеграција, пред сè неофункционализмот и инсторискиот 
институционализам. Додека овие теоретски гледишта 
го интерпретираат процесот на европска интреграција, 
преку улогата на технократското управување, влијанието 
на непланираните последици од претходни одлуки и 
претприемничките улоги на супранационалните агенти, 
теоријата на либерална меѓувладина соработка тврди дека: 
„Наместо триумф на технократијата или моќта на идеализмот 
или немоќта и нерелевантноста на модерната нација-држава, 
процесот на европска интеграција е пример на посебна 
модерна форма на политика на моќ кон која мирољубиво 
тежнеат демократски држави, поради економски причини, 
преку експолатација на асиметрична меѓузависност и преку 
манипулација на институционалните заложби“.211 

Во сличен манир, теоријата за либерална меѓувладина 

210 ibid, стр. 9.
211 ibid., стр.5.



132

соработка ја критикува теоријата за повеќестепено владеење 
која укажува на зголеменото влијание на недржавните актери 
во процесот на владеење во Европската Унија. Контрапунктот 
се состои во една спротивна теза која вели дека процесот на 
европска интеграција, напротив, ја зајакнува позицијата на 
државата:

„Европската заедница не го распрснува 
домашното влијание врз извршната власт, таа 
го централизира. Наспроти „одомашувањето“ 
на меѓународниот систем, Европската заедница 
ја „интернационализира“ домашната политика. 
Додека соработката може да ја лимитира 
екстерната флексибилност на егзекутивата, 
таа симултано пренесува поголемо домашно 
влијание. Европската заедница строго го ограничува 
формалното учество во процесот на донесување 
на одлуки на повеќето домашни актери надвор од 
извршната власт.“212 

Вака срочената критика претпоставува методолошки 
комплексна теоретска аргументација која е разработена од 
страна на теоријата за либерална меѓувладина соработка во 
својот потфат за апологија на државно центричната природа на 
процесот на европска интеграција. Оттука доаѓа и потребата за 
воспоставување на повеќеслоен теоретски модел кој вклучува 
три теории при што секоја теорија кореспондира со и служи за 
објаснување на една од трите претходно споменати фази т.е. 
либерална теорија на создавање на национални преференци, 
теорија на спогодување (теорија на меѓународни преговори) и 
функционалистичка теорија на институционален избор. 

Притоа, во една поширока теоретска дебата, 

212 Moravcsik, Andrew. „Why the European Union Strengthens the State: Domestic 
Politics and International Cooperation“.Cambridge: Center for European Studies Working 
Paper Series 52, 1994, стр. 2,3.
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аргументацијата за овие три теоретски гледишта се 
спротивставува на некои востановени алтернативни 
обиди за објаснување на фазите од процесот на европска 
интеграција. Така, како што може да се види во табела 2, 
во фазата на дефинирање на националните преференци, 
теоријата  на економските интереси се компарира со улогата 
на геополитичките интереси; во фазата на меѓудржавно 
спогодување, се аргументира веродостојноста на важноста на 
моќта на меѓудржавно пазарење и структурата на асиметричната 
меѓузависност наспроти теоретските согледувања за улогата 
на супранационалните претприемачи како детерминанта на 
преговарачките исходи и финално, во фазата на трансфер на 
суверенитетот врз меѓународни институции, се потенцира 
суптеоретскиот модел на веродостојни обврски наспроти 
федералистичката идеологија и теоријата за менаџмент на 
технократски информации.
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Табела 2: Меѓународна соработка: рационалистичка 
рамка

Фази на 
преговори

Создавање на 
национални 
преференци

Меѓудржавно 
пазарење

Институционален 
избор

Алтернативни 
независни 
варијабли кои 
се базични за 
секоја фаза

Кој е изворот 
на основните 
национални 
преференци?

Под услов 
националните 
преференци да 
се утврдени, 
што ја објаснува 
ефикасноста и 
дистрибутивните 
исходи на 
меѓудржавното 
пазарење

Под услов да е 
постигнат супстантивен 
договор, што го 
објаснува трансферот 
на суверенитетот 
врз меѓународните 
институции

Економски 
интереси или 
геополитички 
интереси?

Асиметрична 
меѓузависност или 
супранационално 
претприемништво

Федералистичка 
идеологија или 
централизирано 
технократско 
управување или повеќе 
веродостојни обврски

Исходи од 
секоја фаза 

Основни 
национални 
преференци

Супстантивни 
договори    

Избор да се делегира 
донесувањето на одлуки 
во меѓународните 
односи

Извор: Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and 
State Power from Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 
1998, стр. 24.

Притоа, сите теоретски модели во сите три фази на 
интеграција Моравчик емпириски ги тестира врз една серија 
на студии на случај. Преку исцрпна историска анализа, се 
анализираат позициите и поведението на трите највлијателни 
држави членки, Германија, Франција и Велика Британија во 
процесот на креирање и преговарање на наколку историски 
потфати: Договорите од Рим, консолидацијата на заедничкиот 
пазар во периодот 1958-1969, монетарната интеграција во 
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периодот 1969-1983, Единствениот европски акт и Договорот 
од Мастрихт.

Создавање на национални 
преференци/Економски интерес 

Како што беше претходно потенцирано, создавањето на 
национални преференци е првиот чекор или побарувачката за 
резултати од процесот на интеграција. Според Моравчик:

„Националните преференци се дефинирани како 
подредени и обмислени збирови на вредности кои 
се однесуваат на идни субстантивни исходи кои 
би можеле да бидат резултат на меѓународна 
политичка интеракција. Преференциите ги 
рефлектираат целите на оние домашни групи кои 
вршат влијание врз државниот апарат; за нив се 
претпоставува дека се стабилни во рамките на 
секоја позиција околу секое прашање за секоја земја 
во секој процес на преговори...“213 

Националните интереси не произлегуваат од перцепциите 
на државите околу сопствената релативна позиција во 
меѓународниот систем и нивните геополитички преокупации. 
Напротив, националните инетереси на секоја држава членка 
директно произлегуваат од домашната политичка игра и тие 
скоро целосно се предмет на одлука во рамките на домашната 
арена. Тие се продукт на интеракциите помеѓу државата и 
општеството. 

Во овој контекст, Моравчик ја пласира својата 
контроверзна теза дека основен фактор во формирањето на 
национални преференци за поддршка на процесот на европска 
интеграција е економскиот интерес наспроти геополитичкиот 

213 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр.24.
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интерес. Приоритетите на домашната јавна политика се, во 
најголема мера, условени од економската меѓузависност, што 
значи дека  економски условениот притисок претставува 
главен детерминатор и обликувач на домашните преференци. 
Оттука, доминантните економски интересни групи се 
поставуваат како главни актери на страната на побарувачката, 
со тоа што тие постојано вршат притисок врз владите да го 
координираат своето креирање на јавни политики врз основа 
на растечките  можности за профитабилна економска размена. 

Следствено, во рамките на теоретската расправа околу 
оваа фаза се деконструираат два генератори на националните 
преференци, за и против процесот на европска интеграција: 
геополитички и економски. Моравчик ја аргументира 
доминацијата на теоријата на економски инетерес наспроти 
алтернативното гледиште  кое го перцепира создавањето 
на национални преференци како резултат на геополитички 
интерес и идеологија. 

Геополитички интерес

Во својата суштина, геополитичката интерпретација на 
причините поради кои државите се впуштаат во интеграциски 
процес ги наоѓа во воочливите воени и идеолошки закани за 
националниот суверенитет или територијален интегритет. 
Оттука, државите се впуштаат во процес на економска 
соработка како одговор на безбедносни екстерналии т.е. 
со цел да ги зајакнат своите капацитети поради закана 
од заедничка надворешна опасност која може да биде од 
директен политичко-милитаристички карактер или од 
посуптилен карактер насочен кон идеолошката компонента на 
политичкото уредување и националниот идентитет. 

Геополитичкото објаснување за формирањето на 
национални преференци за или против процесот на европска 
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интеграција почива на четири теоретски становишта.214 Првото 
гледиште е неореалистичко и се заснова на балансот на моќ. 
На интергацијата се гледа како на средство за консолидација 
и зајакнување на моќта во однос на некоја заедничка опасност 
(на пример: Советскиот сојуз во времето на Студената војна) 
т.е. на подршката за интеграција се гледа како на функција од 
согледани политичко-воени закани и можности. 

Второто гледиште се заснова на реалистички елементи 
и аргументира дека процесот на интеграција има за цел 
да ја зајакне автономијата и моќта на Европа во еден свет 
кој е доминиран од страна на суперсили т.е. за да остане 
компетитивна наспроти старите сили Америка и Русија и 
растечките Кина и Индија, Европа мора да се интегрира. 

Третото гледиште е во суштина институционалистичко 
и едно од најексплоатираните. Тоа го објаснува процесот на 
европска интеграција како регионален аранжман кој е повеќе 
продлабочен од еден колективен безбедносен договор и кој е 
дизајниран со цел да се спречи конфликтот помеѓу неговите 
членки. 

Четвртото, и финално, становиште се базира на либерално 
конструктивистичкиот теоретски пристап и на моќта на 
европските (најчесто федералистички) и националистички 
идеологии помеѓу политичките елити и јавноста. Ова значи 
дека во оние држави каде што преовладува европскиот дух, 
националните приоритети ќе бидат одраз на волја за повеќе 
интеграција, и обратно онаму каде што преовладуваат 
националистички идеи, националните приоритети ќе бидат 
одраз на волја за помалку интеграција. 

Во овој контекст се гледа и врз процесот на економска 
соработка која е подредена на геополитичките интереси. Така, 
односот со процесот на економска интеграција претпоставува 

214  ibid., стр. 29-33.



138

дека кога таа создава позитивна геополитичка констелација, 
во тој случај владите ја фаворизираат интеграцијата и обратно 
кога економската интеграција создава негативна геополитичка 
констелација, тогаш постои голема веројатност владите да и се 
спротивстават.215

Економски интерес

Наспроти реалистичката теорија која ги дефинира 
потфатите на националните лидери на меѓународната сцена 
како функција на геополитички притисоци, теоретичарите на 
либералната меѓувладина соработка тврдат дека економските 
притисоци кои произлегуваат од домашните групи на 
производители т.е. извозниците го имаат примарното влијание 
во процесот на креација на националните приоритети. Преку 
употреба на теорија на политичка економија, Моравчик 
укажува на предоминантноста на економските интереси во 
целокупната желба на државите да се впуштат во процесот на 
регионална интеграција. Од историски аспект, економските 
интереси „рефлектираат задолженија кои се поттикнати од 
меѓузависност и посебно од големото надворешно зголемување 
на можностите за прекугранична трговија и движење на 
капиталот во периодот по Втората светска војна“.216 

Во овој контекст, најважна е улогата на домашните 
производители. Тие претставуваат најмоќна домицилна 
група на притисок, која пак има директен интерес за 
поголема интеграција на пазарот и поширок пласман на 
своите производи. Затоа позади скоро секоја државна одлука 
за поголема интеграција стои силен притисок од страна 
на домашните производители, посебно во услови кога 

215 Околу оваа дебата на интеракција на геополитички и економски интереси исто 
така  види: Moravcsik, Andrew. „Europe Without Illusions: Introduction“ во Moravcsik, 
Andrew (ed.).„Europe Without Illusions: The Paul-Henry Spaak Lectures 1994-1999“, 
Lanham: University Press of America, 2005
216 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 26.
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унилатералниот обид на државата да воспостави поголема 
компетитивност на домашниот пазар не вродила со плод. 
Оттука, преку својата историска анализа Моравчик заклучува:

„Економските интереси се примарни. Притисоците 
од економските интересни групи многу повеќе 
ја ограничуваа јавната политика отколку 
безбедносните прашања и идеолошките визии 
на политичарите или јавното мислење... Само 
кога економските интереси се слаби, дифузни или 
недетерминирани, националните политичари би 
можеле да влезат во искушение да ги земат предвид 
геополитичките цели. Економските интереси, 
пред сè, ги детерминираа условите под кои 
геополитичката идеологија би можела да влијае врз 
јавната политика“.217

Следствено, одлуките на националните лидери за 
понатамошна интеграција се во директна корелација со 
комерцијалниот интерес на внатредржавните лоби групи. Така, 
промените на домашните преференци ги следат промените на 
економските трендови и околности. Оттука, националните 
влади се обврзани да ги застапуваат овие интереси во 
меѓународните односи. Тоа според оваа логика значи дека 
геополитичките прашања се од секундарна важност. Тие 
можат да станат детерминирачки само во случаи кога барањата 
за соработка во определено поле не се соодветно дефинирани 
и конкретизирани и кога групите на притисок не се соодветно 
организирани и институционално застапени.  

Ваквата адаптација и субмисивност на геополитичките 
интереси, кои се насочуваат кон остварување на економски 
цели, според теоретичарите на либерална меѓувладина 
соработка е воочлива и во случаи кога навидум станува збор 

217 ibid., стр. 7. 
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за политички одлуки предизвикани од чисто геополитички 
побуди. Така на пример, наспроти општо прифатеното 
мислење дека причината за француско-германскиот договор за 
формирање на царинска унија, која подоцна ќе стане Европска 
заедница, е кризата околу Суецкиот канал во 1956 година, 
Моравчик дава поинакво чисто економско објаснување кое 
вели дека позади оваа одлука стои постепеното поместување 
на политиката на француските политички елити од политика 
на протекционизам кон политика на модернизација и 
либерализација на пазарот. Во овој контекст, во рамките на 
својата анализа, Моравчик го аргументира и најконтроверзниот 
пример околу причините за француското вето за членството 
на Велика Британија во Европската заедница во 1963 година. 
Така според него виталниот интерес позади противењето на 
генералот Де Гол околу британското членство во Европската 
заедница не беше потрагата кон Францускиот grandeur, туку 
цената на француското брашно.218 

Меѓудржавно пазарење/релативна моќ 

Откога домашните преференци за интеграција ќе се 
разјаснат, процесот се пренесува на меѓународната (ЕУ) 
сцена. Низ призмата на Моравчик, целокупната машинерија 
на Европската Унија оперира преку меѓувладини пазарења. 
Тука веќе станува збор за страната на понудата каде што 
државите преговараат околу нивните позиции кои се 
засновани на нивните интереси. Тука владите ги откриваат 
своите преференци во форма на побарувања во рамки на 
процесот на пазарење и преку предлози за компромис. 
Следствено, калкулациите околу придобивките и губитоците 
се од суштинска важност, така што доколку интересите на 
една држава се компатибилни со предложените аранжмани 
и доколку придобивките се поголеми од губитоците, тогаш 

218  ibid. Околу ова исто види: Moravcsik, Andrew „De Gaulle between Grain and 
Grandeur: The Political Economy of French EC Policy 1958–1970“. (PartI и Part II).  Journal 
of Cold War Studies Vol. 2 No.2, 2000, стр, 3–43 и Vol.2 No.3, 2000, стр. 4–68.
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постои голема веројатност дека ќе произлезе определен 
договор. 

Во овој контекст на меѓународно спогодување две 
димензии се од исклучителна важност: ефикасност и 
дистрибуција на придобивките.219 Првата димензија се 
однесува на меѓудржавната преговарачка ефективност од 
аспект на постигнување на Парето ефикасност, т.е. во која 
мера државите успеваат да ги оптимизираат расположивите 
потенцијални договори. Втората димензија се однесува на 
меѓудржавната дистрибуција т.е. на кој начин бенефитите 
од меѓудржавната соработка се распределуваат помеѓу 
учесниците во спогодувањето преку што се дефинираат и 
победниците и губитниците од преговарачкиот процес. 

Она што е од суштинска важност е утврдувањето 
на основниот фактор кој ја овозможува ефикасноста и 
дистрибуцијата на придобивките на  договорите кои ги 
постигнуваат владите на државите членки. Одговорот го 
нудат два спротивставени модели: супранационалната 
теорија на спогодување, која ја потенцира важноста на 
супранационалните актери во преговарачките процеси, и 
меѓувладината теорија на спогодување, која го потенцира 
влијанието на владите на државите членки.  

Супранационална теорија на спогодување

Супранационалната (во суштина неофункционалистичка) 
теорија на спогодување се заснова на тезата за детерминантното 
влијание на супранационалните институции во постигнувањето 
на интеграциските придобивки кои се производ на 
меѓудржавното преговарање. Според овој теоретски модел, 
супранационалните институции имаат улога на непристрасен 
брокер без чијашто претприемничка иницијативност и 
медијаторска улога не би бил возможен успешен исход од 

219  ibid, стр. 51.
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меѓудржавните преговарачки процеси. Оттука  причината 
за успехот на Европската Унија и се она што ја издвојува 
Европската Унија од останатите меѓународни организации е 
токму постоењето на автономни супранационални актери. 

Основната претпоставка е дека преговарачките процеси 
не се состојат единствено од вкалкулирани стратегии на 
националните влади, туку тие вклучуваат и исходи кои 
претходно не биле планирани, а се резултат на широки и 
комплексни преговори околу меѓусебно поврзани прашања 
кои се познати како „пакет-спогодби“. Кога имаме едно такво 
премрежување на интереси и планирани и непланирани 
решенија, доколку се сака да се постигне финален договор, 
неопходен е круцијален придонес на супранационална 
организација каква што е Комисијата. Во еден таков контекст 
посебно е важна медијаторската улога на супранационалните 
актери во обезбедувањето на меѓудржавни компромиси. 
Така Сандхолц и Зајсман укажуваат на супранационалната 
иницијатива како неопходен услов за интеграција.220 

Супранационалната теорија на спогодување се заснова 
на три генерални претпоставки.221 Првата претпоставка е дека 
преговарачката моќ во меѓународните преговори во голема 
мера произлегува од генерирањето и манипулирањето со 
информации и идеи. Така, во услови кога на маса се застапени 
голем број различни интереси, во привилегирана положба 
е оној актер кој располага и манипулира со најголем број 
на информации кои се од техничка, правна и политичка 
природа. Втората претпоставка е дека информациите и 
идеите кои се неопходни за постигнување на определени 
исходи, кои произлегуваат од преговорите, се многу скапи 
и оскудни за владите и нивните бирачи. Тука се потенцира 
бирократската моќ на супранационалните актери која почива 

220 Sandholtz, Wayne. и Zysman, John. „1992: Recasting the European Bargain“. World 
Politics, Vol.42, 1989, стр. 95–128.
221 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 57,58.
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на непристрасноста и експертизата на своите службеници 
и нивната способност за продуцирање и манипулирање со 
информации кои им се неопходни на владите за постигнување 
на договор. Третата претпоставка е дека централизираните 
супранационални актери имаат привилигиран пристап 
до информации и идеи. Тоа укажува на нерамномерна 
распределба на информации каде што супранационалните 
институции имаат голема компаративна предност во однос 
на националните влади, при што преку нивна манипулација 
влијаат врз резултатите од процесот на спогодување. 

Меѓувладина теорија на спогодување

Наспроти супранационалната теорија на спогодување, 
Моравчик ја промовира меѓувладината теорија на спогодување 
која го минимизира влијанието на супранационалните актери 
и се фокусира на дистрибуцијата на преговарачка моќ која 
е рефлексија на природата и интензитетот на државните 
приоритети. Оваа дистрибуција не е воедначена и е условена 
од еден круцијален фактор преку кој се утврдува влијанието на 
државите, а кој теоријата за либерална меѓувладина соработка 
го нарекува „асиметрична меѓузависност“. Асиметричната 
меѓузависност претставува функција на интензитетот на 
државните приоритети. Интензитетот на преференци на 
секоја држава е рефлексија на желбата на соодветната држава 
за повеќе или помалку интеграција и мерка на вреднувањето 
која таа држава го дава на договорите кои се преговараат. 
Колку е волјата на една држава за интеграција поголема, 
толку државата ќе биде порасположена за давање на отстапки. 
Оттука, меѓувладината теорија на спогодување формулира  
три претпоставки.222 

Првата претпоставка е дека преговорите за менување на 
договорите се одвиваат во рамките на непринудни системи 
на едногласно гласање, во кое владите можат и ќе ги одбијат 

222 ibid., стр. 60-62.
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оние договори кои би ги ставиле во полоша позиција отколку 
сопствените унилатерални политики. Државите во својата 
рационална природа носат вкалкулирани одлуки при што 
се спремни да го искористат своето право на вето во случаи 
кога трошоците од договорот за соработка се поголеми од 
придобивките. Втората претпоставка е дека трансакциските 
трошоци на процесот на генерирање на информации и идеи 
се ниски во релација со придобивките од меѓудржавната 
соработка. Ова тврдење директно се конфронтира со 
суптранационалната теорија на спогодување и почива на 
аргументот дека приемот и манипулацијата со мноштвото на 
опции кои се дел од процесот на спогодување не претставуваат 
проблем за националните влади, бидејќи тие информации 
се релативно лесно достапни, државите без потешкотии ги 
апстрахираат и за нив тие се повеќе од генеричка природа. 
Третата претпоставка е дека дистрибуцијата на придобивки 
е рефлексија на преговарачката моќ која пак е обликувана од 
страна на образецот на  меѓузависност во рамките на јавните 
политики или веќе споменатата асиметрична меѓузависност.   

Релевантноста на вака срочениот модел се објаснува 
преку Нешовата солуција за спогодување според која во 
ситуации кога државите имаат прецизни информации за 
меѓусебните преговарачки позиции, рационалната влада ќе 
го одбие било кој договор кој ја става во полоша позиција 
отколку најдобрата алтернатива. Во такви услови, државите 
меѓусебно ги делат придобивките под притисок преговорите 
да не доживеат колапс, при што никој нема да добие ништо. 
Во ваквата невоедначена дистрибуција оние држави кои 
најинтензивно се залагаат за определен договор се најспремни 
да направат непропорционални отстапки со цел тој договор 
да се постигне.223 Оттука, државите се мотивирани да го 
надминат проблемот на немаксимизирани придобивки, преку 
нерамномерна дистрибуција која во крајна линија резултира 
со взаемни придобивки. Во рамките на балансирањето на моќ, 

223  ibid., стр. 62.
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како основен извор на преговарачката сила се наметнуваат 
две крајни опции за државите, закана за вето или сопствено 
изоставување од договорот во услови кога постои супериорна 
домашна унилатерална алтернатива на договорот за соработка. 

Дистрибуцијата на придобивките и резултатите од 
меѓудржавното спогодување во голема мера почива на 
релативната моќ на државите. Како што веќе видовме 
асиметричната меѓузависност е детерминанта на релативната 
моќ и соодветната нееднаквост на државите. Се претпоставува 
дека помоќните држави (и од економски и од политички 
аспект) во процесот на спогодување имаат поголемо влијание. 
Така, според Моравчик,  владите чии што политики имаат 
мало влијание врз нивните соседи и владите кои имаат слаби 
унилатерални алтернативни решенија во однос на определен 
договор (со други зборови, оние кои се релативно зависни од 
странски влади) откриваат дека нивната преговарачка моќ е 
слаба и се приморани да направат отстапки и компромиси.224 

Меѓутоа, релативната моќ не е само рефлексија на 
унилатералната алтернативна позиција на државите. За да се 
комплетира сликата, меѓувладината теорија на спогодување 
укажува и на  вредноста на алтернативните коалиции и 
пакет спогодбите.225 Така, од една страна рационалната 
влада вредноста на еден договор на ја споредува само со 
унилатералната активност, туку со два други фактори: 
вредноста на алтернативни коалиции и последиците од 
алтернативни коалиции кон кои можат да се приклучат други 
влади. 

Моќта на една национална влада соодветно се зголемува 
доколку таа влезе во коалиција со други држави отколку 
кога настапува унилатерално. Од друга страна, европската 
интеграција честопати е резултат на процес на поврзување на 

224 ibid., стр.63, 64.
225 ibid., стр. 64-67.
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повеќе прашања на јавна политика во широки пакет спогодби, 
а не на преговори околу еднострани прашања. Тие суштински 
служат за изедначување на придобивките во услови на висока 
асиметрија на интересите преку размена на отстапки, а не за 
балансирање на придобивките и загубите, при што големите 
држави се во предност.

Следствено, меѓувладината теорија на спогодување 
целосно се заснова на тезата околу централноста на 
спогодувањето во меѓудржавните релации со што државите 
како унитарни рационални актери се единствените 
релевантни фактори за крајните резултати од процесот 
на преговарање. Според Моравчик, најважниот фактор 
кој ги дефинира можностите и препреките за соработка е 
нивото на конвергенција на националните преференци кои 
се рефлексија на побарувањата на домашни групи кои се 
претставени од државата.226 На ова ниво нема никакво место за 
супранационалните актери, нивното влијание врз резултатите 
на преговарачкиот процес е минимално. Доколку се има 
предвид големината, комплексноста и финансиската моќ на 
државните бирократии, посебно во споредба со капацитетите 
на супранационалните институции, тогаш со сигурност може 
да се претпостави дека апсорбцијата и манипулацијата со 
информации за нив не претставува голем трошок. 

Додека супранационалната теорија на спогодување 
го потенцира влијанието на таканаречените идеолошки 
претприемачи, како што се претседателите на Европската 
комисија или историски земено влијателни поединци како 
на пример Жак Делор и Жан Моне кои ја засноваат својата 
моќ врз монополот со информации, теоријата на либерална 
меѓувладина соработка тврди дека тие имаат минимална 
улога бидејќи тие, напротив, не располагаат со експертиза 

226 Moravcsik, Andrew. „Explaining International Human Rights Regimes: Liberal 
Theory and Western Europe“. European Journal of International Relations. Vol. 1, 1995, 
стр. 157-189.
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или информации кои не им се достапни на националните 
влади. Асиметричните обрасци на меѓузависност и државната 
манипулација со информации околу преиоритетите се 
круцијалните детерминатори на процесот на спогодување и 
резултатите кои произлегуваат од него.227 Супранационалните 
институции немаат никакво влијание врз дистрибуцијата 
на придобивките. Комисијата и Европскиот парламент 
имаат минимална моќ на влијание споредено со моќта на 
меѓудржавното пазарење на двата совети. Владите се главните 
иницијатори и медијатори на главните преговори кои 
историски го дефинираат процесот на европска интеграција. 
Или, како што вели Моравчик, претприемништвото на 
супранационалните чинители, напротив, има тенденција 
да биде залудно и непотребно, дури понекогаш и 
контрапродуктивно.228 Според Гштол, според гледиштето на 
теоријата за либерална меѓувладина соработка, улогата на 
суб, транс, и супранационалните актери во донесувањето на 
историски одлуки е маргинално.229 Резултатите од процесот на 
интеграција ја гледаат светлината на денот бидејќи тие се во 
интерес на државите, а не бидејќи нив ги наложуваат состојбите 
во Европската Унија. Така, според Моравчик, процесот на 
интеграција не ја надмина ниту ја заобиколи политичката 
волја на националните лидери, туку тој ја рефлектираше 
нивната волја.230

227 Moravcsik, Andrew и Schimmelfennig, Frank. „Liberal Intergovernmentalism“. во 
Wiener, Antje и Diez, Thomas. (eds.). „European Integration Theory“. Oxford: Oxford 
University Press, 2009, стр. 71, 72.
228 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр.8.
229 Gstohl, Sieglinde. „The European Union after Amsterdam: Towards a Theoretical 
Approach to (Differentiated) Integration“.  во Green Cowles, Maria и Smith, Michael. 
(eds.). „The State of the European Union: Risks, Reforms, Resistance and Revival vol. 5“.  
Oxford: Oxford University Press, 2000, стр.56.
230 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 4.
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Институционален избор/Веродостојни 
обврски 

Последното парче во мозаикот на теоријата за либерална 
меѓувладина соработка е улогата на супранационалните 
институции. Основната претпоставка е дека нивната позиција 
е потчинета на волјата на државите т.е. самото нивно 
постоење е во функција на подобрување на процесот на 
меѓудржавно пазарење. Државите им делегираат делови од 
сопствениот суверенитет на супранационалните институции 
со цел да ја зајакнат меѓусебната соработка. Институциите 
се средства преку кои се осигуруваат склучените договори и 
тие преку својата улога на олеснувачи на пазарењето можат 
да ги зајакнат превземените обврски за соработување. Така, 
преку таканаречените кредибилни обврски, државите им ја 
делегираат на институциите задачата за урамнотежување на 
процесот на соработка во оние области каде што постои силна 
неизвесност околу идните заеднички придобивки.  

Од теоретски аспект, теоријата за либерална меѓувладина 
соработка се базира на „неолибералниот институционализам“ 
која на меѓународните институции гледа како на неопходни 
инструменти за обезбедување на долготратрајни аранжмани на 
меѓународна соработка преку намалување на трансакциските 
трошоци од понатамошни меѓународни преговори.231 Кога 
оваа констатација ќе се стави во контекст на процесот на 
европска интеграција, се поставува централното прашање 
кога и зошто владите делегираат или трансферираат моќ за 
донесување на одлуки врз меѓународните институции? Три 
теоретски становишта нудат алтернативни одговори. Така 
Моравчик, наспроти теоријата на федералистичка идеологија 
и теоријата за технократски менаџмент, ја промовира и им 
ја спротивставува теоријата на веродостојни (кредибилни) 
обврски.

231 Keohane, Robert O.  и  Nye. Joseph S. „Power and Interdependence: World Politics in 
Transition“. Boston: Little, Brown and Company, 1977
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Федерализам 

Федералистичката теорија им дава примарно значење на 
идеолошките погледи кои се перцепираат како исклучително 
влијателни фактори за националната одлука за делегација 
на суверенитетот врз супранационалните институции. 
Според овој теоретски модел, националните позиции vis a 
vis зајакнувањето на ингеренциите на супранационалните 
институции во областа на одредена јавна политика се 
израз на соодветната распространетост и предоминантност 
во домицилното општество на федералистичката или 
националистичката идеологија околу националниот 
суверенитет. Оттука, националните влади, и нивното 
лидерство, кои доаѓаат од традиционално федералистички 
држави и јаки федералистички политички партии со голема 
веројатност би се залагале за трансфер на суверенитетот. 

Од друга страна,  националните влади и лидерството кои 
доаѓаат од држави и партии со националистичка традиција би 
биле против префрлање на контролата врз определени јавни 
политики на супранационалните институции. Аналогно и 
интерната дебата во државите околу процесот на европска 
интеграција ја рефлектира оваа идеолошка поделба. Така 
федералистичките групации скоро секогаш се проевропски 
ориентирани додека националостичкиот блок е поскептичен. 
Финално, федералистичкиот модел низ посебна призма 
гледа и на улогата на супранационалните институции. Тие 
преку своите претприемнички и медијаторски функции се 
наметнуваат како федералистички визионери кои на долг рок 
го зајакнуваат федералниот карактер на Европската Унија.

Технократско владеење

Теоријата за технократско владеење е тесно поврзана 
со супранационалната теорија за спогодување и важноста на 
експертското знаење со кое располагаат супранационалните 
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институции. Во услови на комплицирана и комплексна 
економска интеграција се јавува потребата од хомогеност и 
централизација на експертското знааење со цел поефикасно 
управување со таквите економски системи. Поради тоа 
се наметнува еден неопходен процес на трансфер на 
суверенитетот врз институции кои поседуваат соодветни 
технички информации, кои се своевидни епистемолошки 
заедници и мрежи на знаење. Вака конституираните научни 
и експертски елити лесно генерираат и манипулираат со 
информации и на тој начин обезбедуваат соработка помеѓу 
државите членки која ги надминува нивните првобитни 
намери и планирани резултати. 

Веродостојни обврски

Наспроти технократските и идеолошките екпликации за 
трансферот на суверенитет, Моравчик се залага за есенцијално 
политичко објаснување на овој процес: 

„Одземањето и делегацијата (на моќта за 
донесување на одлуки) според ова гледиште 
(теоријата за веродостојни обврски) се стратегии 
на „две нивоа“ кои се дизајнирани да ги обврзат 
владите кон низа на идни одлуки преку нивното 
отстранување од унилатералната контрола 
на инивидуални влади. Со делегирањето на 
правата за предлог, донесување на легислатива, 
имплементација, интерпретација и спроведување 
на договорите, владите  реструктуираат идни 
домашни стимуланси, охрабруваат идна соработка 
преку покачување на трошоците за недонесување 
на одлука или не согласност. Владите ја прифаќаат 
делегацијата кака средство за да се осигураат дека 
и другите влади ќе ја прифатат договорената 
легислатива и нејзиното спроведување, да ја 
сигнализираат сопствената веродостојност или 
да обезбедат идни одлуки наспроти евентуално 
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домашно противење“.232   

Според теоријата за веродостојни обврски суштинската 
функција на процесот на делегација на суверенитетот е 
решавањето на она што Моравчик го нарекува проблем 
на „некомплетно договарање“ кога националните влади 
заговараат остварување на екстензивни резултати чие што 
спроведување за нив е прескапо или непредвидливо и 
технички премногу комплицирано. Оттука, одлуките преку 
кои се зајакнуваат институционалните позиции како на 
пример воведување на мнозинско гласање или ингеренциите 
за предлагање на законодавство не се рефлексија на 
технократската моќ на институциите, туку напротив намерен 
политички потег на државите членки преку кои се олеснува 
процесот на донесување на одлуки и се намалува пазарењето 
помеѓу националните влади, со што се зголемува ефикасноста 
на меѓудржавната соработка. 

Од друга страна институционалниот аранжман 
претставува средина која служи како брана од евентуални 
непропорционални аспирации на определени држави. Како 
што вели Моравчик: „Изборот да се здружи и делегира 
суверенитетот на меѓународни институции најдобро 
се објаснува како напори на владите да се ограничат и 
контролираат една со друга – преку јазикот на теорија на 
игра, преку нивниот напор да ја зајакнат веродостојноста на 
обврските“.233 

Меѓутоа, и покрај тоа што, според Розамонд, државите 
имаат бенефит од и ја користат институционалната средина на 
Европската Унија, со цел да обезбедат домашна легитимност 
и проследување на преференци234; сепак постои лимит врз 

232 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 73.
233 ibid., стр.9.
234 Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000. 
стр.143.
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трансферот на суверенитет кој е рестриктиран на оние области 
каде што потенцијалните придобивки се големи, а губитокот на 
државна моќ е минимален. Во овој контекст аргументираат и 
Милвард и Соренсен, според кои кога државите се одлучуваат 
да извршат трансфер на суверенитетот, нивниот основен 
национален интерес ќе биде не само да го дефинираат и 
лимитираат трансферот на суверенитетот многу претпазливо, 
туку и прецизно да ги структуираат централните институции 
така што ќе го зачуваат балансот на моќ во интеграциската 
рамка во корист на самите држави-нации.235  

Притоа, според теоријата за веродостојни обврски, улогата 
на таканаречените супранационални лидери од ковот на Жак 
Делор и Жан Моне е преувеличена, а и оние ретки примери 
на супранационален претприемнички успех својот извор го 
наоѓаат во домашната политика (во рамките на играта на две 
нивоа) и се должат на определена динамика на внатрешни 
односи на релација држава-општество, а не во проблемите на 
меѓудржавна координација или пак во специфичните функции 
и позиционираноста на супранационалните институции.236 
Следствено, успехот на преговори за соработка во процесот 
на европска интеграција зависи од основната побарувачка за 
соработка, а не од прептриемничката понуда на информации.237 

Во крајна линија, според теоријата за либерална 
меѓувладина соработка, државите членки не само што не губат 
дел од својата моќ на сметка на супранационалните институции, 
туку, напротив, тие ги користат супранационалните институции 
за зајакнување на  сопствените позиции на домашната сцена. 
Притоа, институциите на Европската Унија ја зајакнуваат моќта 

235 Milward, Alan и Sorensen, Vibeke. „Interdependence or Integration. A National 
Choice“. во Milward, Alan, R. Lynch, Frances M.B. Romero, Federico. Ranieri, Ruggero. и 
Sorensen, Vibeke. „The Frontier of National Security: History and Theory, 1945-1992“ . New 
York: Routhledge, 1993, стр. 19.
236 Moravcsik, Andrew. „A New Statecraft? Supranational Entrepreneurs and 
International Cooperation“. International Organization Vol.53. No. 2, 1999, стр. 269-270.
237 Moravcsik, Andrew. „The European Constitutional Settlement“. The World Economy, 
2008, стр. 163.



III МЕЃУВЛАДИНА ЕВРОПА ВО СОВРЕМЕН КОНТЕКСТ: ТЕОРИЈА ЗА ЛИБЕРАЛНА МЕЃУВЛАДИНА СОРАБОТКА

153

на државите на два начина. Од една страна, тие ја зајакнуваат 
ефикасноста на меѓудржавното спогодување. Со тоа што 
тие овозможуваат средина за преговарање, воспоставуваат 
правила на игра и го мониторираат спроведувањето на 
договореното, тие значително ги намалуваат трошоците на 
договарање и оддржување на договорите. Од друга страна, 
институциите на Европската Унија ја зајакнуваат позицијата на 
националните лидери наспроти определени опозициски групи 
во нивната домашна политичка сцена преку зголемување на 
легитимитетот и кредибилитетот на заедничките политики. 238  

*********

Сите овие три елементи резултираат со интеграциски 
исходи. Тие се резултат на моќта за пазарење на државите кои се 
придвижувани од нивните интереси кои се економски зависни 
и засновани на домашната арена. Преку аргументацијата 
на својата трихотомна шема на интеграцискиот процес, 
Моравчик развива моќна државно центрична теорија која 
наспроти тврдењата за постепена супранационализација 
на Европската Унија го наметнува гледиштето за соработка 
помеѓу унитарни и прагматични држави, чии што постапки се 
рефлексија на она што се случува на глобалната сцена. 

Преку аргументот дека принципиелен двигател на 
интеграцискиот процес е националниот интерес ставен во 
контекст на релативната моќ на државите и внимателна 
селекција на модуси на трансфер на националниот 
суверенитет, теоријата за либерална меѓувладина соработка 
им дава секундарна улога на алтернативните реалистички и 
супранационалистички теоретски експликации за влијанието 

238 Moravcsik, Andrew. „Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergovernmentalist Approach“.  Journal of Common Market Studies Vol.31, No.4, 
1993, стр. 507. Околу начините преку кои државите ги користат преземените обрски 
за зајакнување на својата позиција на домашната сцена види и: Moravcsik, Andrew. 
„Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and International 
Cooperation“. Cambridge: Center for European Studies Working Paper Series 52, 1994
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на дистрибуцијата на моќ и институционализираните 
информациски системи. Наместо преувеличените констатации 
за моќта на телеолошките тенденции кон „поблиска 
унија“ и централизираноста на процесот на владеење во 
Европската Унија,  теоријата за либерална меѓувладина 
соработка аргументира гледиште за Европската Унија како 
конфедерална структура за соработка меѓу држави-нации.239 
Или како што заклучува Моравчик:, „Европската интеграција 
е низа на рационални адаптации од страна на националните 
лидери кон препреките и можностите кои произлегуваат од 
еволуцијата на меѓузависната светска економија, релативната 
моќ на државите во меѓународниот систем, и потенцијалот 
меѓународните институции да ја зајакнат веродостојноста на 
меѓудржавните обврски“.240

Критички осврт 

Теоријата за либерална меѓувладина соработка 
моментно е во центарот на дебатата за теоријата за европска 
интеграција. Нејзината силна порака има големо влијание 
врз многу современи академски работници кои ја базираат 
својата истражувачка работа врз државно-центричната 
феноменологија. Преку детална историска анализа Моравчик 
доаѓа до контроверзни и храбри заклучоци кои отвараат 
сосема нови полиња во академската дебата околу релациите 
на моќ помеѓу државите, институциите и интернационалните 
технократи. Оттука за „Изборот за Европа“ Хичкок ќе каже 
дека претставува  едно од најбитните дела од  областа и 
„најамбиционзната интерпретација на својот предмет на 
истражување до сега“.241 Пучала, од друга страна, ова дело го 

239 Moravcsik, Andrew. „The European Constitutional Settlement“.   во McNamara, 
Kathleen. и Meunier, Sophie. (eds.).   „Making History: European Integration and 
Institutional Change at 50“. State of the European Union, Vol. 8, New York: Oxford 
University Press, 2007, стр. 48, 49.
240 Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 472.
241 Hitchcock, William. „Review of The Choice for Europe”. American Historical Review, 
1999
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карактеризира како пресвртница во дебатата и референтна 
точка на секоја идна алтернативна интерпретација на процесот 
бидејќи таквите интерпретации ќе мора да понудат докази кои 
се на квалитативното ниво на Моравчик.242

Меѓутоа ваков комплексен, амбициозен и контроверзен 
модел генерира и соодветна критика. Една критичка линија на 
теоријата за либерална меѓувладина соработка е поврзана со 
нејзината меѓувладина пристрасност. Оваа теорија во својата 
суштина ја глорификува улогата на државата додека претерано 
ја минимизира улогата на супранационалните институции 
во процесот на европска интеграција и исходите кои 
произлегуваат од него. Така Валас укажува дека во определени 
ситуации супранационалните претприемачи можат да бидат, 
и честопати се, многу важни катализатори на остварливи 
идеи и договори. Притоа, таа укажува на фактот што во многу 
случаи за супранационалните институции е многу поважно да 
се дојде до некакава завршница која тие ја сакаат одколку да 
го добијат признанието за усвојувањето на тие резултати кое 
често оди кај државите членки.243 

Она што тука е проблематично е тоа што теоријата 
за либерална меѓувладина соработка одбива да ја уважи 
позицијата на Комисијата и останатите институции во една 
поширока меѓународна констелација. Посебно што Европската 
комисија од историски аспект досега во многу наврати успеала 
и успева да ја преземе предноста во претприемнички контекст 
од државите членки и нивните желби. 

Исто така, не може да се занемари улогата на Судот на 
правда на Европската Унија кој преку својата супрематија 

242 Puchala, Donald J. “Institutionalism, Intergovernmentalism and European 
Integration: A Review Article” . Journal of Common Market Studies. Vol. 37, No. 2, 1999, 
стр.329.
243 Wallace, Helen.  “Piecing the Integration Jigsaw Together”. Review Section 
Symposium: The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to 
Maastricht.  Journal of European Public Policy Vol.6. No.1, 1999, стр. 156 – 158.
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врз националното законодавство досега има одиграно 
значителна улога во процесот на хармонизација на различни 
области на јавна политика. Во овој контекст аргументираат 
и Белами и Кастиљоне кои укажуваат дека „европското 
право и институции помагаат во создавањето на нормативни 
очекувања кои ги пополнуваат празнините во меѓусебните 
рационални очекувања на различните актери (пред се 
држави)... институционалните аранжмани можат и да ги 
затворат (државите) во рамките на јавни политики, кои за нив 
не се пожелни.244 

Аналогно на ова, теоријата за либерална 
меѓувладина соработка останува слепа кон улогата и на 
неинституционализираните транснационални актери, како на 
пример моќни бизнис групации и мултинационални компании 
кои извршија голем импакт врз создавањето на единствениот 
пазар. 

Понатаму, може да се каже дека основните претпоставки 
на теоријата за либерална меѓувладина соработка едноставно 
не секогаш се соодветни на фактите. Втора линија на критика 
оди во насока на тесниот емпириски опсег на теоријата за 
либерална меѓувладина соработка и нејзината апликација само 
врз полиња кои можат да обезбедат некакви докази преку кои 
се поткрепува теоретскиот модел. Според Пучала, во својот 
пристап кон процесот на европска интеграција, Моравчик 
генерализира врз основа на неколку успешни случаи.245 Во оваа 
насока е и критиката на Чини според која, досега теоријата за 
либерална меѓувладина соработка е применета само врз оние 
полиња кои (скоро неизбежно) ќе резултираат со докази дека 

244 Bellamy, Richard и Castiglione, Dario. “Legitimizing the Euro-`polity’ and its 
`Regime’: The Normative Turn in EU Studies”   European Journal of Political Theory Vol.2. 
No.1, 2003, стр.18.
245 Puchala, Donald J. “Institutionalism, Intergovernmentalism and European 
Integration: A Review Article” . Journal of Common Market Studies. Vol. 37, No. 2, 1999, 
стр. 317-331.
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таа теорија е точна.246 

Овие констатации укажуваат на проблем со метолошкиот 
пристап кон селектирањето на студии на случај. Така Валас 
го критикува тесниот фокус кој е сосредоточен само врз 
германскиот, британскиот и францускиот случај при што се 
игнорираат помалку моќните држави кои играат битна улога 
во рамките на комплексниот мултилатерализам на Европската 
Унија. Во ист манир, Валас го критикува и компаративниот 
пристап кон трите селектирани случаи каде што истражувањето 
на Моравчик премногу лесно повлекува паралели на сличност, 
а пак разликите во сите случаи ги толкува само низ призмата 
на различните економски интереси. 247

Моравчик врши преглед само врз големите, таканаречени 
биг-бенг настани кои имаат историски импакт и комплетно 
ги игнорира одлуките во рамките на секојдневната политика 
во Европската Унија која не е помалку важна. Бејч укажува 
на важен недостаток на двостепениот модел на креирање на 
политика кој го заговара теоријата на либерална меѓувладина 
соработка, а тоа е третата фаза на процесот која со себе носи 
понатамошна политичка активност – имплементацијата на 
јавната политика каде што се ефектуираат одлуките кои се 
донесени на ниво на Европската Унија.248 Во оваа насока 
критизира и Гштол кога вели дека со својот фокус врз големи 
пазарења, теоријата за либерална меѓувладина соработка 
се ограничува себе си со процесот на конституционално 
обликување на нормите при што ништо не кажува околу 
самата апликација на нормите и факторите кои се релевантни 
за секојдневното носење на одлуки во Европската Унија”.249 

246 Cini, Michelle. „Intergovernmentalism”.во Cini, Michelle (ed.). “ European Union 
Politics”. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.105.
247 Wallace, Helen.  “Piecing the Integration Jigsaw Together”. Review Section 
Symposium: The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to 
Maastricht.  Journal of European Public Policy Vol.6. No.1, 1999, стр 156 – 158.
248 Bache, Ian. “Europeanization and Multilevel Governance: Cohesion Policy in the 
European Union and Britain”. Plymouth: Rowman & Littlefield, 2008, стр.27.
249 Gstohl, Sieglinde. “The European Union after Amsterdam: Towards a Theoretical 
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Контекстуално можеби најголемата критика доаѓа од 
теоријата на нов институционализам.250  Институциоанализмот 
на рационален избор укажува на еднодимензионалноста на 
теоријата за либерална меѓувладина соработка која се фокусира 
врз случаи на широкопсежни преговарања при што не успева 
да го објасни секојдневното донесување на одлуки поврзани 
со спроведувањето на јавните политики. Од друга страна,  
историскиот институционализам ја критикува ексклузивноста 
на фокусот на теоријата за либерална меѓувладина соработка 
врз самиот чин на преговарање и донесување на одлуки 
поврзани со аранжмани од историско значење, а притоа не 
обрнува внимание врз многуте непланирани и за државите 
непосакувани последици кои директно произлегуваат од 
имплементацијата на договорените реформи во рамките на 
истите историски важни договори. Притоа, адресирањето на 
овие последици од страна на државите би било исклучително 
тешко доколку се имаат предвид трошоците кои домашните 
институции и социјални актери веќе ги презеле со цел да се 
адаптираат на ново настанатата ситуација.251 Оттука Капорасо 
ја проблематизира селекцијата на студии на случај која 
исклучиво се концентрира на случаи од историска важност. 
Она што според него недостасува е функционалистичкиот 
фокус врз репетитивното, нормалното и секојдневното.252 

Финално, може да се аргументира дека не секогаш 
економските интереси се тие коишто вршат принципиелно 
влијание врз домашните преференци. Според Хичкок, 
„Моравчик понекогаш го пренагласува својот аргумент со 
тоа што ги става економските приоритети над политичко-

Approach to (Differentiated) Integration”.  во Green Cowles, Maria и Smith, Michael. (eds.). 
“The State of the European Union, Vol. 5”.  Oxford: Oxford University Press, 2000, стр. 48.
250 За повеќе види поглавје 4.2
251 Pierson, Paul. „The Path to European Integration: A Historical Institutionalist 
Analysis”. Comparative Political Studies Vol. 29 No. 2, 1996, стр.  123-163.
252 Caporaso, James A. “Toward a Normal Science of Regional Integration”. Review 
Section Symposium: The
Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht.  Journal of 
European Public Policy Vol.6. No.1, 1999, стр. 162.
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стратешките цели во случаи кога е често невозможно да 
се раздвојат овие два мотиви.253 Така на пример, данската, 
шведската и британската, а во поново време и чешката и 
полската опозиција кон некои аспекти на интеграцискиот 
процес имаат многу подлабока гео-историска позадина. 

Теоретскиот концепт кој е презентиран во ова поглавје 
е досега најсилната алтернатива на супранационалното 
теоретизирање и претставува мејнстрим во сегашната 
теоретска дебата. Покрај тоа што теоријата за либерална 
меѓувладина соработка е критички предизвикана на повеќе 
нивоа, таа продолжува да остварува големо влијание врз 
современиот дискурс на европска интеграција. 

253 Hitchcock, William. „Review of The Choice for Europe”. American Historical Review, 
1999
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IV 
НОВА ТЕОРИЈА НА  

ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА  
(ТЕОРИЈА ОД СРЕДЕН ДОМЕТ)

Исходот од повеќе од педесет години на интензивно 
теоретизирање на процесот на европска интеграција  
генерираше биполарност на двата доминантни концепти, 
супранационален и државно-центричен. Се до периодот на 
деведесеттите години од дваесеттиот век, се чинеше дека 
неофункционализмот и теоријата за меѓувладина соработка се 
веќе зацементирани како двата столба кои ја носат целокупната 
тежина на теоријата на интеграција. Самиот интеграциски 
процес се почесто се гледа низ призмата на меѓувладиниот 
карактер на меѓународниот поредок кој Краснер го 
оквалификува како „слабо институционализиран“.254 

Меѓутоа, усвојувањето на Единствениот европски акт 
и подоцна Договорот од Мастрихт претставува своевидна 
пресвртница за дискурсот на европска интеграција. Со 
комплетирањето на  внатрешниот пазар и со револуционерната 
реформа од Договорот од Мастрихт суштински се менува 
архитектурата на Европската Унија. Договорот од Мастрихт 
воспоставува најмалку четири круцијални парадигми кои 
директно влијаат врз развитокот на нови теоретски погледи 
врз суштината на процесот на европска интеграција: 
воспоставувањето на нов систем на донесување на одлуки; 
огромен скок во супранационализацијата на јавните 

254  Krasner, Stephen. „Globalization and Sovereignty“, во Smith, David.A.  Solinger, 
Dorothy.J. и Topik, Steven.V. (eds.). „States and Sovereignty in the Global Economy“. 
London and New York: Routledge, 1999, стр. 49
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политики; воспоставување на правен систем и значителна 
институционализација преку зајакнување на овластувањата 
и моќта на Европската комисија, Европскиот парламент и 
Европскиот суд на правда. Новоформираната интегративна 
рамка во крајна линија резултира со фрагментација на моќта 
на националните држави и овозможува простор за појава на 
нови актери, кои функционираат на различни територијални 
скалила, и нивоа на владеење и кои во една нова политичка 
арена сериозно ја предизвикуваат моќта на државата нација и 
нејзината улога во процесот на донесување на одлуки. 

Тука, од есенцијално значење е појавата на субнационални 
и зајакнати супранационални актери и, пред сè, модалитетите 
на нивна интеракција кои според  Хуге и Маркс предизвикаа 
зајакната мобилизација на јавноста која „креираше нови врски 
помеѓу супранационалните институции и субнационалните 
групи при што ги поттикна граѓаните со слични интереси или 
идеолошки убедувања да се организираат транснационално“. 
255 Така, „приемот на овој договор (Мастрихт) отвори нова 
ера за Европската Унија, бидејќи наместо технократска 
дискусија за резултатите од процесите на јавна политика, 
дебатата околу ратификацијата се префрли на прашања 
поврзани со донесувањето на одлуки: колку е пожелно да се 
пренесе моќта во Брисел; дали националниот суверенитет е 
во опасност и што да се прави околу тоа или пак какво е и 
какво треба да биде демократското донесување на одлуки во 
Европската Унија“.256  Оттука, усвојувањето на Единствениот 
европски акт, монетарната унија и Договорот од Мастрихт е 
иницијалната инекција на таканаречената „нова“ дебата која 
пак претставува смел потфат да се премине преку замката на 
неофункционалистичко-меѓувладиниот бином. Современата 
дебата носи соодветна критика на оваа дихотомија 
обвинувајќи ги овие класични пристапи кон процесот на 

255  Hooghe, Lisbet. Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 9.
256  ibid., стр. 40.
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европска интеграција за неуспех во објаснувањето на новата 
сегашност на Европската Унија и сета нејзина комплексност. 
Неофункционалистичката и меѓувладината парадигма не ни 
овозможуваат релевантни хипотези преку кои би можеле да се 
испитаат вистинската динамика и реалноста на процесот кој е 
предмет на нивната опсервација. 

Современото теоретизирање на европската интеграција 
претставува очигледно бегство од „фиксацијата со државата“, 
како и од искушенијата на идејата за „голема теорија“. Поновите 
автори се чини дека се повеќе претпазливи, не се заведени од 
аурата на таканареченото биг-бенг теоретизирање, и наместо 
тоа се фокусираат врз развивање на теории од „среден 
домет“ (middle range ) кои пак повеќе се концентрираат врз 
определени преферирани аспекти на овој феномен наспроти 
неговата целина. Или како што објаснува Розамонд, она што 
привлекува внимание и објаснување се процесите преку 
кои Европската Унија испорачува авторитативни излезни 
резултати, а не прашањето на „големата слика“ т.е. што 
постанува Европската Унија.257 Уште повеќе што тие (новите 
автори) имаат тенденција за развивање на теории кои го 
помагаат разбирањето и објаснувањето на под а) процесот 
на интеграција и под б) владеењето на ниво на Европската 
Унија”.258 

Следствено, промената е евидентна. Фокусот се насочува 
кон перцепцијата на Европската Унија која се однесува на 
функционалното, регулаторното креирање на политики, а не 
исклучиво на прашањата на „висока“ политика. Така, тука не 
станува збор само за истражување на процесот како предмет 
на примарна релевантност, бидејќи новите теории ги ставаат 
во центарот на вниманието и самите резултати, т.е. актуелните 
исходи и ефекти кои произлегуваат од процесот на интеграција. 

257  Rosamond, Ben. „New Theories of European Integration”.  во Cini, Michelle (ed.). 
“European Union Politics”. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.112.
258  ibid, стр. 110.
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Оттука, според оваа теоретска новина, Европската Унија е 
мултидимензионална политичка творба која има потреба од 
повеќе различни теоретски пристапи доколку сакаме да биде 
теоретски егзаминирана: политиките на европска интеграција 
не се однесуваат само на прашањето дали треба да има повеќе 
или помалку интеграција. Постојат многустрани прашања и 
теми кои се составен дел на процесот на креирање.259

Финално, од методолошка перспектива, новите теории 
на европска интеграција ги враќаат на сцена класичните 
инструменти на политичката наука. Она што оваа дебата 
продуцира, е еден процес во кој компаративната политичката 
наука полека го презема тронот од меѓународните односи. 
Воочливо е преминување преку класичната поделба на 
домашна и меѓународна политика преку нивно хибридизирање 
во рамките на процесот на европска интеграција, а процесот 
на владеење станува водечки концепт во литературата на 
политичката наука.260 Така, фокусот повеќе не е насочен кон 
процесот на меѓудржавна интеракција, туку напротив врз 
процесот на креирање на политика и владеење, како и кон 
улогата на институциите на Европската Унија која се гледа 
низ призмата на политичко уредување.  Или како што Хуге и 
Маркс потенцираат:

„Ниту клучните институционални реформи, 
ниту секојдневното креирање на политики не 
наликуваат на конвенционалното креирање на 
надворешна политика меѓу националните влади. 
Обете се предмет на притисоци кои имаат 
опипливи домашно-политички реперкусии. 
Накратко, политиката во Европската Унија 
повеќе личи на политиката која може да се најде 
внатренационалните држави, отколку помеѓу 

259  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke; Palgrave, 2000, 
стр. 106.
260  Bache, Ian. „Europeanization and Multilevel Governance: Cohesion Policy in the 
European Union and Britain“. Plymouth: Rowman & Littlefield, 2008, стр. 21.
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нив“.261  

Оттука, ова поглавје принципиелно се занимава со 
најважните теоретски модели кои го апстрахираат овој начин 
на резонирање. Станува збор за теоријата за повеќестепено 
владеење (Multi Level Governance) и дискурсот на „новиот 
институционализам“.

1.  ТЕОРИЈА ЗА ПОВЕЌЕСТЕПЕНО ВЛАДЕЕЊЕ 
(MULTI-LEVEL GOVERNANCE)

Теоретски осврт

Теоријата за повеќестепено владеење го претставува 
новиот бран на теоретизирање на евроинтеграцискиот 
процес која централно се занимава со процесот на креирање 
и имплементација на политики преку мултидимензионалното 
учество на мноштво актери. Почетната хипотеза се состои 
во класификацијата на Европската Унија како еден вид на 
хибридна форма помеѓу меѓународна организација и политички 
систем кој е доволно моќен да презема претприемнички 
одговорности во процесот на креирање на јавна политика. 
Така Бејч констатира дека: „Развојот на повеќестепеното 
владеење повеќе беше дел од еден нов бран на размислување 
околу Европската Унија како политички систем, а помалку 
потрага по објаснување на процесот на интеграција“.262 

Интензивното трансферирање на надлежноста 

261  Hooghe, Liesbet и Marks, Gary. „The Making of a Polity: The Struggle over 
European Integration“, во Kitschelt, Herbert. Lange, Peter. Marks, Gary. и Stephens, John 
. (eds.).  „Continuity and Change in Contemporary Capitalism“,  Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, стр. 75.
262  Bache, Ian. и Flinders, Matthew. „Themes and Issues in Multi-level Governance“ во 
Bache, Ian. и Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“.Oxford: Oxford University 
Press, 2004, стр. 2. 
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во креирањето на политики од национално на ниво на 
Европската Унија не става во ситуација во која што би можеле 
да претпоставиме дека границите помеѓу националното 
креирање на политики и европското креирање на политики 
се поматени до степен на небитност.263 Може да се каже дека 
Европската Унија има развиено сопствен идентитет кој има 
автономија од националните влади. Како што аргументира 
Крисочу, за теоретичарите на повеќестепено владеење: 
„Унијата претставува трансцендирање од вестфалскиот 
систем на нации држави, при што се конституира политичко 
уредување чии што структури на владеење се одговорни за 
проширувањето на политички простори, граѓански арени и 
јавни сфери преку, под и над традиционалната држава“.264 

Гари Маркс е првиот автор кој ја користи фразата 
„повеќестепено владеење“ во 1992 година во неговиот обид 
да го деконструира развојот на структурната политика на 
Европската Унија како резултат на реформата од 1988 година.265 
Самиот Маркс на почетокот сметал дека овој теоретски 
модел има потесен опсег и е ограничен на апликација во 
рамките на структурната политика на ЕУ, но за краток период 
оттаму почнува да се развива комплексен теоретски модел 
кој се шири на останатите политики и сега има значително 
поширока апликативност врз сите облици на донесување на 
одлуки во рамките на Европската Унија. Во раната фаза на 
развивање на концептот повеќестепено владеење, Маркс го 
дефинира поимот како систем на континуирано преговарање 
помеѓу вгнездени власти низ неколку територијални скалила – 
супранационално, национално, регионално и локално – што е 
резултат на еден широк процес на институционална креација 

263  Rosamond, Ben. „New Theories of European Integration“.  во Cini, Michelle (ed.). 
„European Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, стр.120.
264  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.111.
265  Marks, Gary. „Structural Policy in the European Community“. во: Sbragia, Alberta. 
(ed.).  „Euro-Politics: Institutions and Policymaking in the “New” European Community“, 
Washington, D.C.: Brookings Institution, 1992, стр. 191–224. 
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и децизионистичка реалокација.266 Користејќи ги корпусите 
на компаративна (домашна) и меѓународна политика, 
Маркс го вметнува концептот на мрежи на јавна политика 
(policy networks) тврдејќи дека во рамките на процесот на 
повеќестепено владеење супранационалните, националните, 
регионалните и локалните власти  се заплеткани во 
територијално екстензивирачки мрежи на јавна политика.267 

Следствено, самиот концепт има дводимензионална 
природа: вертикална и хоризонтална. Повеќестепениот 
карактер (multi-level) се однесува на зголeмената вертикална 
меѓузависност помеѓу властите кои дејствуваат на различни 
територијални нивоа, додека концептот на владеење 
(governance) се однесува на растечката хоризонтална 
меѓузависност  помеѓу владини и невладини актери во 
рамките на исто територијално ниво и преку разчличните 
нивоа. Следствено, кога се аплицира врз процесот на европска 
интеграција, теоријата на повеќестепено владеење го генерира 
основниот аргумент кој вели дека Европската Унија е систем 
кој не е доминиран од страна на националните влади, при 
што очигледно се потенцира улогата на супранационалните 
и субнационалните актери и, пред сè, нивната интеракција.  
Така Шмит268 наспроти поделбата на прости и сложени 
политички уредувања која се однесува на државите членки, го 
внесува поимот високо сложено политичко уредување со кој 
се објаснува Европската Унија (види табела 3). 

266  Marks, Gary. „Structural Policy and Multilevel Governance in the EC“. во: Cafruny, 
Alan W. и Rosenthal, Glenda G. (eds.). „The State of the European Community, Vol. 2: The 
Maastricht Debates and Beyond “. Boulder: Lynne Rienner, 1993. стр. 392.
267  ibid., стр. 402-403.
268  Schmidt, Vivien. „Democracy in Europe“. Oxford: Oxford University Press, 2006
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Табела 3: Клучни карактеристики на простите и 
сложените политички уредувања

Структура Моќ Власт

Прости уредувања 
(Франција, Обединето 
Кралство)

Унитарна Концентрирана Единствена

Сложени уредувања 
(Шпанија, Италија)

Регионализирана Парцијално 
дифузна

Донекаде 
многукратна

Сложени уредувања 
(Германија, САД) 

Федерална Дифузна Многукратна

Високо сложени 
уредувања (ЕУ)

Квази-федерална Високо 
дифузна

Високо 
многукратна

Извор: Bache, Ian. „Europeanization and Multilevel Governance: 
Cohesion Policy in the European Union and Britain“. Plymouth: Rowman 
& Littlefield, 2008, стр. 2. Адаптирано од Schmidt, Vivien. „Democracy 
in Europe“. Oxford: Oxford University Press, 2006

Така, Европската Унија претставува квазифедерална 
структура која се одликува со широка дисперзија на моќта 
преку мноштво на власти, авторитети и актери и која развива 
тенденција на привлекување на државите членки кон овие 
карактеристики.  

Следствено, суштинскиот аргумент на моделот на 
повеќестепено владеење е мноштвото на различни нивоа 
на владеење и различни видови на креаирање на политика 
во различни области. Во овој контекст, клучниот збор е 
преклопувањето на задолженијата како од хоризонтален, така 
и од вертикален аспект. Со други зборови, стартната позиција 
на овој пристап на повеќестепено владеење е постоењето 
на преклопувачки задолженија помеѓу многубројни нивоа 
на владеење и интеракцијата на политичките актери преку 
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тие нивоа.269 Она што се случува во Европската Унија во 
последните децении е јасната дисперзија на овластувањата од 
национално на суб-национално и европско ниво. Европскиот 
процес на креирање на јавна политика има огромен импакт врз 
националната политика и легислатива. Според оваа теоретска 
призма, овластувањето и креирањето на политика повеќе не 
можат да се објаснуваат преку претпоставката на теоријата 
за либерална меѓувладина соработка за игра на две нивоа. 
Преклопувањето е премногу големо при што тоа не ги вклучува 
само националните влади и институционалните мрежи на 
јавна политика на Европската Унија, туку тоа ги вклучува и 
невладините чинители и елити, како и регионалните власти.

Сепак, оваа аргументација во ниту една инстанца 
нема намера да ја минимизира улогата и моќта на државата 
во процесот на европска интеграција. Теоретичарите на 
повеќестепено владеење не ја одрекнуваат важноста на 
државите нации и нивното влијание низ територијалните 
нивоа и врз процесот на креирање и имплеметирање политика 
затоа што тие имаат и легитимитет и позиционираност што ги 
прави „први помеѓу еднаквите“ во контекстот на владеење.270 
Оттука, државната моќ и важноста на државните власти не е 
спорна, тие остануваат најважните актери во интеграциската 
игра или како што Хуге и Маркс пластично објаснуваат, 
„најважните делови на европскиот мозаик“.271 

Она што е спорно е степенот на монополизација 
на моќта од страна на националните влади во процесот 
на креирање на политика и колку може да стане збор за 

269  Marks, Gary. Nielsen, Francois. Ray и Leonard. Salk, Jane. „Competence, Cracks and 
Conflicts: Regional Mobilization in the European Union“.  во: Marks, Gary; Scharpf W., 
Fritz; Schmitter C., Philippe и Streeck, Wolfgang. (eds.).  „Governance in the European 
Union“.  London: Sage Publications, 1996, стр.41.
270  Bache, Ian. и Flinders, Matthew. “„Conclusions and Implications“ во:  Bache, Ian. и 
Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“.Oxford: Oxford University Press, 2004, 
стр. 201.
271  Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 3.
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ексклузивна имплементација на државни интереси како 
експликација на приоритетите на внатрешната (домашна) 
политика. Одговорот е дека државата е сè уште многу битна, 
но на неа се гледа како на комплексно уредување каде што 
коегзистираат различни политички, економски и општествени 
констелации и јавни политики. Државата сега се перцепира 
повеќе како партнер и медијатор кој го изгубил капацитетот 
да ги контролира резултатите на процесот, дури до таму што 
структурата на политичка контрола е варијабилна, непостојана 
преку различните области на јавна политика.272 

Така, кога станува збор за креирање политика и 
донесување на одлуки во Европската Унија, симптоматична 
е фрагментацијата на моќта на повеќе нивоа на владеење т.е. 
субнационално, национално и супранационално. Суштинска 
одредница е процесот во кој имаме „откраднување“273 на моќта 
во корист на супранационалните институции. На тој начин 
државниот суверенитет слабее под влијание на најмалку три 
линии на негово разобличување. Иронично, едната линија е, 
во суштина, меѓувладина, а таа се состои во меѓудржавното 
пазарење во рамките на колективното донесување на одлуки 
во Советот на ЕУ. Втората линија е супранационална и 
се однесува на автономната моќ на супранационалните 
институции во Европската Унија, а третата е субнационална 
и ја потенцира растечката улога на субнационалните актери 
кои влегуваат во интеракција и создаваат транснационални 
алијанси. Џесоп оди уште подалеку со воспоставувањето на 
правопропорционална врска помеѓу потребата од владеење 
(уредување и имплементација) и фрагментацијата на моќта. 
Според него, овој каузалитет воспоставува две импликации 
врз државниот суверенитет:

272  Marks, Gary. Nielsen, Francois. Ray и Leonard. Salk, Jane. „Competence, Cracks and 
Conflicts: Regional Mobilization in the European Union“.  во: Marks, Gary; Scharpf W., 
Fritz; Schmitter C., Philippe и Streeck, Wolfgang. (eds.).  „Governance in the European 
Union“.  London: Sage Publications, 1996, стр. 41.
273  Hooghe, Lisbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 2. 
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„Прво државните актери соработуваат како 
партнери во преговори во една комплексна мрежа 
при што ја влечат сопствената суверена моќ и 
други битни капацитети со цел да реализираат 
колективно договорени цели во име на мрежата како 
целина. Во најдобар случај тие би дејствувале како 
primus inter pares во една комплексна и хетерогена 
мрежа, а не како директни поседувачи на суверена моќ 
во единечна хиерархиска командна структура. Од 
друга страна, повеќестепеното владеење вклучува 
замрсена хиерархија и комплексна меѓузависност. 
Така Европската Унија функционира, помалку, како 
видоизменет апаратус на супранационална суверена 
држава отколку како основна нишка во една широка 
и замрсена мрежа на дејствија кои ја оркестрираат 
економската и социјалната политика во и преку 
голем број на различни скалила на дејствување 
преку учеството на широк опсег на официјални, 
квази-официјални, приватни економски интереси и 
претставници на цивилното општество“.274

Овие експликации укажуваат на посебен модел на 
политичко уредување кое епистемолошки сублимира три 
суштински тврдења на моделот на повеќестепено владеење:275

1. Овластувањата во процесот на донесување на одлуки 
се поделени помеѓу актери кои се наоѓаат на различни 
нивоа, а не се монополизирани од страна на државните 
власти. Ова значи дека супранационалните институции, 
пред сè Европската комисија, Европскиот суд на правдата 
и  Европскиот парламент имаат независно влијание врз 

274  Jessop, Bob. „Multi-level Governance and Multi-level Metagovernance“. во: Bache, 
Ian. и Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“.Oxford: Oxford University Press, 
2004, стр. 57, 58.
275  Hooghe, Liesbet. Marks, Gary. и Blank, Kermit. „European Integration from the 
1980’s: Multi-level vs. State Centric Governance“. Journal of Common Market Studies Vol.34 
No.3, 1996, стр. 346. 
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креирањето на политики кое не може да биде извлечено 
од нивната улога на агенти на државните власти. 

2. Колективното донесување на одлуки помеѓу државите 
вклучува и битен губиток на контрола за поединечните 
државни власти.

3. Политичките арени се меѓусебно поврзани, а не се 
вгнездени. Ова значи дека и покрај тоа што државните 
власти остануваат важен чинител во формирањето 
на државните приоритети, моделот на повеќестепено 
владеење ја отфрла тезата дека субнационалните актери 
дејствуваат исклучиво во рамките на државната власт. 
Напротив, субнационалните актери оперираат и во 
националните, но и во супранационалните арени, патем 
создавајќи транснационални асоцијации.

Горенаведеното несомнено го поставува моделот на 
повеќестепено владеење во конфронтација со стандардните 
државно-центрични концепти кои произлегуваат од корпусот 
на меѓународни односи. Критиката се заснова на две линии 
на размислување. Прво, очигледно е дека теоријата на 
повеќестепено владеење го критикува Путнамовиот276 концепт 
на игра на две нивоа каде државите во нивните преговарачки 
активности на меѓународната сцена се донекаде лимитирани и 
условени од она што се случува на домашната политичка сцена. 
Напротив, во овој случај играта се проширува со поголем број 
на играчи каде институциите од неколку нивоа на власт можат 
да бидат вклучени во пазарење околу некоја политика, при што 
секоја институција со себе носи свои приоритети кои можат, но 
и не мораат да бидат ускладени со приоритетите на останатите 
играчи.277 Теоријата на либерална меѓувладина соработка278 
почива на концептот на игра на две нивоа при што тргнува 

276  За повеќе види: Putnam, D. Robert. „Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of 
Two-Level Games“. International Organization, Vol. 42, No. 3, 1988, стр. 427-460.
277   Peters, B. Guy. и Pierre, Jon. „Multi-level Governance and Democracy: A Faustian 
Bargain?“  во Bache, Ian. и Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“.Oxford: 
Oxford University Press, 2004, стр.81.
278  Види поглавје  3
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од претпоставката дека државите настапуваат на европската 
сцена со задача да ги остварат сопствените државни интереси 
кои се условени од случувањата и побарувањата на домашната 
политичка сцена. Тие го држат приматот во процесот на 
европска интеграција преку нивната моќ да стават вето врз 
определени одлуки кои се косат со нивните интереси, како и 
преку нивната пресудна улога во донесувањето на историски 
одлуки (пред сè договарањето на основачките договори). 
Притоа, супранационалните институции претставуваат 
државни креации чија што улога е онаа на медијатор кој го 
олеснува пазарењето околу остварувањето на тие интереси, 
со што индиректно се зајакнува моќта и суверенитетот на 
државите членки. Или со други зборови, супранационалните 
институции се агенти кои индиректно го зајакнуваат 
влијанието на државите преку менаџирање на остварувањето 
на нивните национални интереси.  

Од друга страна, во својот критички напад, теоријата за 
повеќестепено владеење укажува на влијанието на недржавните 
актери и алтернативните можности за учество во владеачкиот 
процес кои се неприметни за државно центричните дискурси. 
Или, наспроти претпоставките за игра на две нивоа, моделот 
на повеќеслојно владеење го спротивставува концептот на 
екстензивирачки мрежи на јавна политика. Овој модел го 
промовира учеството и влијанието на мноштво недржавни 
чинители коишто во големата слика на управување  во 
Европската Унија заземаат свој удел и се во потрага на 
остварување на сопствени интереси. Покрај учеството на 
јавни интереси и институции, мозаикот го склопуваат и 
голем број на приватни бизниси, интересни групи, невладини 
организации, групи на притисок итн. 

Во овој контекст на размножување на центрите на моќ 
аргументира и Росенау кога вели дека глобалната сцена е 
преполна со актери, големи и мали, формални и неформални, 
економски и социјални, политички и културолошки, 
национални и транснационални, меѓународни и субнационални, 
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агресивни и мирољубиви, либерални и авторитарни, кои 
колективно формираат еден високо комплициран систем на 
владеење на глобално ниво.279 Резултатот на оваа креација 
е феномен којшто тој го нарекува „глобална турбуленција“ 
предизвикана од инфилтрирањето на растечкиот феномен на 
таканаречениот „субгрупизам“ кој предизвикува намалување 
на државната моќ и зголемување на импактот на недржавните 
актери т.е. мрежи на здруженија, професионални асоцијации 
и агенти на адвокатура.280 Несомнено станува збор за една 
динамика која во определна мера има и неофункционалистички 
дух. Моќта постепено се трансферира од државите кон 
субнационалните и супранационалните актери во еден процес 
каде што владите на државите членки губат поголем степен на 
авторитет отколку што тие претходно планирале и очекувале. 

Контекстуално, клучна улога играат супранационалните 
институции кои, зајакнати со моќта која произлегува од пост 
Мастрихтсшките договори, се помалку агенти на државите 
членки, туку напротив автономни претприемачи во процесот 
на креирање на политика како ко-одлучувачи во голем број 
на политики,  но и суптилни иницијатори на политики и 
фактори во донесувањето на одлуки и во оние сфери каде што 
се бара консензус и каде навидум државите членки ја имаат 
целокупната моќ. 

Следствено, тврдењето на државно центричните теоретски 
модели, кое вели дека супранационалните институции се 
единствено агенти на владите на државите членки, е бесмислено. 
Доколку е тоа така, тогаш не би имало никаква логика, ниту 
потреба овие институции да комуницираат и да се сојузуваат со 

279  Rosenau, James N. „Strong Demand, Huge Supply: Governance in an Emerging 
Еpoch “. во Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: 
Oxford University Press, 2004, стр. 32.
280  За повеќе околу овој концепт види: Rosenau, James N. „Turbulence in World 
Politics. A Theory of Change and Continuity“. New York: Harvester Wheatsheaf, 1990 и 
Rosenau, James N. „Along the Domestic–Foreign Frontier. Exploring Governance in a 
Turbulent World“. Cambridge: Cambridge University Press, 1997
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субнационалните актери (или пак со групи на држави членки 
наспроти други) со цел да им се спротивстават на барањата на 
централните власти, а со тоа и да им ја лимитираат способноста 
за контрола врз процесот на европска интеграција. 

Кога пак станува збор за улогата на државите-членки 
во креирањето на историски одлуки преку договарањето на 
основачките договори, теоријата за повеќестепено владеење 
воспоставува друга призма на гледање на нештата при што 
вистинската суштина на животот на Европската Унија се 
лоцира во нејзината секојдневната политика. Така, една од 
појдовните точки е дека договорите кои имаат историска 
важност не ја конституираат онтологијата на Европската 
Унија. Додека тие даваат генерални упатства, поголемиот дел 
од работата на Европската Унија е технички диригирана. Или 
како што потенцира Питерс, и покрај тоа што големите одлуки 
околу Европа можеби се носат на ниво на премиери, многу 
од работите кои се случуваат зависат од помалку гламурозна 
бирократска интеракција и пазарење.281 

Ваквото резонирање му дава сосема нов изглед на 
владеењето во Европа кое пак е драстично изменето во 
споредба со почетоците на процесот на европска интеграција. 
Оттука, отворени се прашањата во која мера националните 
влади имаат контрола врз процесот на договарање и 
ратификација на основачките договори и второ, во која мера 
основачките договори го детерминираат креирањето на 
политики на европско ниво. Додека договорите делумно ја 
воспоставуваат рамката и формата на процесот на владеење 
и креирање на јавна политика, од супстанцијална гледна 
точка тие оставаат огромен простор за интерпретација и 
делување на различните учесници во процесот. Во оваа насока 
аргументираат и Хуге и Маркс кога велат дека: „Договорите, 

281  Peters, B. Guy. „Bureaucratic Politics and the Institutions of the European 
Community“. во: Sbragia, Alberta M.  (ed.). „Euro-politics: Institutions and Policymaking 
in the “New” European Community“. Washington, DC: Brookings Institution, 1992, стр. 
121.
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како и уставите претставуваат рамки кои ги ограничуваат, 
но не ги детерминираат институционалните разврски“.282 
Контекстуално, дури и опсегот во чии рамки основачките 
договори ги ограничуваат институциите на Европската Унија 
е проблематичен доколку се земе предвид нивната нејасност и 
неодреденост. Финално, доколку од историска перспектива се 
погледне еволуцијата на Европската Унија преку развојот на 
договорите, може да се констатира дека тие во континуитет 
го зајакнуваат супранационалниот карактер на Унијата. Во 
насока на оваа теза оди истражувањето на Борзел283 (види 
график 3) околу еволуцијата на моќта на Европската Унија (во 
контекст на донесување на одлуки на национално наспроти 
ниво на ЕУ) во рамките на 18 јавни политики низ  6 договори. 

282  Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр.7.
283  Borzel, Tanja. „Mind the Gap! European Integration Between Level and Scope “, 
Journal of European Public Policy, Vol.12. No.2, 2005, стр. 217-236.
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График 3: Еволуција на на моќта на Европската унија 
(ширина и длабочина) (1957-2004)
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Појаснување:  Под ширина се подразбира мерата во која ЕУ игра 
определена улога во рамките на јавната политика (скала од 1 до 5). 
Длабочина се однесува на супранационалниот или на меѓувладиниот 
карактер на донесените одлуки (скала од 1 до 5). Правоаголниците 
го претставуваат опсегот на 18 јавни политики при што 
хоризонталната линија претставува средна вредност во рамки на 
опсег од 5 до 95 проценти. Јавните политики означени со ѕвездичка 
се политики кои статистички се надвор од опсегот, а оние јавни 
политики означени со кругчиња претставуваат екстремни случаи. 

Извор: Börzel, Tanja. „Mind the Gap! European Integration Between Level 
and Scope“, Journal of European Public Policy, Vol.12. No.2, 2005, стр. 
221-223. 

Она што е симптоматично во ова истражување е 
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растечкиот степен на супранационализација на процесот 
на европска интеграција и владеење. Историски земено, 
од аспект на широчината на јавните политики, присутен е 
тренд на преминување на јавните политики од национално 
кон европско ниво, при што нема ниту еден случај на јавна 
политика која преминала од европско кон национално 
ниво на донесување на одлуки. Од друга страна, од аспект 
на длабочината на јавните политики, исто така нема случај 
на јавна политика која од супранационално се вратила на 
меѓувладино ниво на одлучување. 

Втората линија на критика логички се надоврзува 
на првата и се однесува на улогата на хиерархијата т.е. 
предетермираноста на позициите на моќ и овластувања 
преку хиерархиското позиционирање. Во овој контекст 
Џесоп говори за појава на нови географии на владеење во 
ерата на глобализација каде што капацитетите на државата 
се реорганизирани и во територијална и во функционална 
смисла што пак води до „константно движење на државната 
моќ нагоре во насока на супранационални режими, надолу 
во насока на локални и регионални нивоа и странично во 
формата на транс-локални и регионални поврзувања“.284 

Оттука,  кога концептот на повеќестепено владеење ќе се 
аплицира врз процесот на европска интеграција тој во суштина 
не повлекува импликации за хиерархија. Напротив, како 
што констатира Џорџ, имаме поставување на алтернативна 
хипотеза која вели дека хиерархијата на различни степени на 
владеење еродира преку еден процес на намалување во рамките 
на систем на владеење каков што е Европската Унија.285  Овој 

284  Jessop, Bob. „Globalization and the National State: Reflections on a Theme of 
Poulantzas“, paper presentedto the Colloquium „Miliband and Poulantzas in Retrospect and 
Prospect“, City University of New York, 1997,  стр. 1–31. Цитирано во MacLeod, Gordon. 
„Place, Politics and ‘Scale Dependence’: Exploring the Structuration of Euro-Regionalism“. 
European Urban and Regional Studies Vol.6 No.3, стр. 234.
285  George, Stephen. „Multi-level Governance and the European Union“. во Bache, Ian. 
и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford University Press, 
2004, стр. 125.
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процес на ерозија произлегува од специфичната природа на 
процесот на владеење. Повеќестепеното владеење се фокусира 
на самиот процес и специфичноста на проблемот кој треба 
да се реши преку алокација на определена јавна политика. 
Може да се каже дека ваквиот пристап  донекаде ја игнорира 
структурата и не е хиерархиски детерминиран. Процесот на 
владеење на ниво на Европската Унија е обележан со директна 
двонасочна комуникација помеѓу транснационални актери, 
супранационални институции и субнационални играчи. Или 
како што сублимираат Маркс и Хуге:

„Процесот на владеење мора да оперира на поголем 
број на скалила со цел да ги опфати територијалните 
варијации на екстерналиите на јавната политика. 
Бидејќи опсегот на јавните добра варира во 
огромен дијапазон – од планетарен, во случајот на 
глобалното затоплување, до локален во случајот 
на повеќето градски услуги – така треба да варира 
и опсегот на владеење. За да се интернализираат 
екстерналиите, владеењето мора да биде на повеќе 
нивоа“.286 

Типови на повеќестепено владеење

Едно од суштинските прашања на повеќестепеното 
владеење е начинот на неговата структуираност. Оттука, 
според Маркс и Хуге  произлегуваат неколку прашања околу 
природата на овластувањата (во смисол на јурисдикции) 
во системите во кои има повеќестепено владеење т.е. дали 
овластувањата треба да се дизајнирани со цел да одговорат на 
барањата на определени заедници или пак да решат определени 
проблеми кои произлегуваат од некоја јавна политика; 
дали овластувањата треба да групираат надлежности или 

286  Marks, Gary. и Hooghe, Liеsbet. „Contrasting Visions of Multi-level Governance“ 
во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford 
University Press, 2004, стр. 16.
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треба да бидат специфични во функционална смисла; дали 
овластувањата треба да бидат лимитирани или треба да се 
множат и дали овластувањата треба да се дизајнирани со цел да 
бидат долготрајни или тие треба да бидат флуидни? 287 Маркс 
и Хуге одговараат на овие дилеми со соодветна типологија на 
видови на повеќестепено владеење.

Табела 4: Видови на повеќестепено владеење

Тип I Тип II

Општо овластување

 
 
Невкрстувачко членство

 
Лимитиран број на нивоа на 
овластување

Системски распространета, одржлива 
архитектура

Јурисдикции кои се насочени кон 
остварување на специфични цели 

Вкрстувачко членство

 
Отсуство на лимит за бројот на нивоа на 
јурисдикција

Флексибилен дизајн

Извор: Marks, Gary. и Hooghe, Liеsbet.  „Contrasting Visions of Multi-
level Governance“ во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level 
Governance“. Oxford: Oxford University Press, 2004, стр. 17.

Тип I на повеќестепено владеење 

Типот I на владеење на повеќе нивоа почива на 
федералистичката традиција која става акцент на поделбата на 
моќта меѓу различни територијално востановени власти кои 
во суштина се конституирани на мал број на нивоа при што 
акцентот се става на власта, а не на јавната политика која се 
регулира.

287  Hooghe, Liesbet и Marks, Gary. „Unraveling the Central State, but How? Types of 
Multi-level Governance“. American Political Science Review Vol. 97, No. 2, 2003, стр. 236.
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Основни карактеристики288

Општо овластување. Моќта на донесување одлуки е 
дисперзирана низ различни нивоа на јурисдикција, но во мали 
количини. 

Невкрстувачко членство. Членството најчесто е 
територијално т.е. национална, регионална и локална управа. 
Овие овластувања се статични и одржливи на долги периоди 
и не се преклопуваат.

Лимитиран број на нивоа на овластување. Според Тип I 
на повеќестепено владеење, бројот на инстанци на овластување 
е минимален. Во најголемиот број на случаи станува збор за 
локално, средно (посредничко) и централно ниво. Така на 
пример, во Европската Унија бројот на нивоа варира од 3 до 6. 

Системски распространета, одржлива архитектура. 
Систематски институционален избор кој во современите 
демократски режими се карактеризира со тројната поделба 
на власт на законодавна, извршна и судска. Со мали разлики 
во опсегот, оваа структура останува иста на сите нивоа на 
јурисдикција и е многу ретко подложна на промени.

Типот I на повеќестепено владеење е предоминантен 
во рамките на класичното територијално валдеење се до 
централното ниво при што во последните неколку декади 
се повеќе се зајакнува улогата на нивоата на владеење кои се 
позиционирани под централната власт т.е. регионалните и 
локалните нивоа на владеење. Станува збор за овластувања 
кои се олицетворение на желбата на определена заедница 
(територијална, но можна е и етничка или религиозна) за 
колективна самоуправа. Како што потенцираат Маркс и 

288  Marks, Gary. и Hooghe, Liеsbet.  „Contrasting Visions of Multi-level Governance“ 
во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford 
University Press, 2004, стр.18-20.
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Хуге, во рамките на Типот I на повеќестепено владеење, секој 
граѓанин е лоциран во систем на вгнездени овластувања кои 
наликуваат на руски кукли каде што има само едно релевантно 
овластување за било кое специфично територијално ниво.289

Тип II на повеќестепено владеење 

Овој тип на владеење е алтернативен модел на Типот I кој 
што се карактеризира со широка дисперзија на овластувањата 
на голем број на територијални нивоа. Овластувањата во оваа 
ситуација се конкретизирани и се однесуваат на определени 
цели и не се од општ карактер. Притоа основна нишка на 
јурисдикцијата на било кое ниво е нејзината флексибилност 
наспроти издржливоста карактеристична за Типот I на 
владеење на повеќе нивоа. 

Основни карактеристики290   

Јурисдикции кои се насочени кон остварување на 
специфични цели.  Постоење на голем број на независни 
овластувања кои исполнуваат различни функции т.е. 
испорачатели на јавни услуги. 

Вкрстувачко членство. Оваа каректеристика 
претпоставува отсуство на цврста хиерархија и постоење на 
независни центри на моќ кои имаат прекугранично влијание. 
Во оваа смисла, Шмитер го користи терминот condominio преку 
кој се објаснуваат дисперзирани преклопувачки подрачја кои 
имаат неконзистентно членство и кои дејствуваат автономно 
со цел решавање на заеднички проблеми и продуцирање на 
различни јавни добра.291

289  Hooghe, Liesbet и Marks, Gary. „Unraveling the Central State, but How? Types of 
Multi-level Governance“. American Political Science Review Vol. 97, No. 2, 2003, стр. 236.
290  Marks, Gary. и Hooghe, Liеsbet.  „Contrasting Visions of Multi-level Governance“ 
во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford 
University Press, 2004, стр.20-22.
291  Во својот контроверзен текст околу иднината на Европската Унија, Шмитер 
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Голем број на нивоа на јурисдикција. Секое јавно добро 
треба да биде обезбедено од страна на најсоодветното ниво 
на овластување кое на ефективен начин ќе ги максимизира 
добробитта и трошоците.

Флексибилен дизајн. Овластувањата имаат цел на 
флексибилен начин да одговорат на промените на волјата и 
побарувањата на граѓаните. 

Типот II на повеќестепено владеење е од супранационален 
карактер и е карактеристичен за меѓународните режими 
и прекугранични региони. Имајќи ја во предвид неговата 
ориентираност кон решавање специфични проблеми, овој тип 
ја надминува националната бариера и преку транснационални 
и супранационални аранжмани се обидува да реши најразлични 
проблеми кои варираат од еколошки до медицински, 
социјални, транспортни или пак технички.  Така, според 
Хуге и Маркс, наместо да опфаќаат територијални заедници, 
овластувањата од Типот II се наменети за координација на 
поединци кои делат определен географски и функционален 
простор, на пример како извозници на машинерија, 
работници на определено време, конзументи на медикаменти 
или шпедитери.292 Имајќи ја во предвид флексибилната 
природа на овој тип, институционалните аранжмани се повеќе 
кршливи и пократкотрајни од институциите и овластувањата 
кои потпаѓаат под Типот I на повеќестепено владеење. 

зборува за три алтернативи на федералната држава: confederatio кој претставува 
слаб аранжман во кој територијалните единки можат да влезат или да излезат врз 
основа на сопствената волја; consortio каде што фиксиран број на национални власти 
соработуваат околу различен број на функционални задачи преку специфични, 
флексибилни и преклопувачки институционални аранжмани и condominio каде што 
и територијалните единки и функционалните задачи заедно создаваат голем број на 
специјализирани, флексибилни и преклопувачки режими. За повеќе види:  Schmitter, 
C. Philippe. „Examining the Present Euro-Polity with the Help of Past Theories“. во Marks, 
Gary. Scharpf W., Fritz; Schmitter, C. Philippe и Streeck, Wolfgang. (eds.).  „Governance in 
the European Union“.  London: Sage Publications, 1996, стр. 1-14.
292  Hooghe, Liesbet и Marks, Gary. „Europe’s Blues: Theoretical Soul-Searching after 
the Rejection of the European Constitution“. PS: Political Science & Politics Vol.39. Issue 
2. 2006, стр. 249.
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На локално ниво, Типот II на повеќестепено владеење е 
најраспространет во САД во рамките на големите урбани 
центри и во Швајцарија во рамките на нејзиниот специфичен 
модел на локална самоуправа. На ниво на Европска Унија, овој 
тип на овластувања се наоѓаат во работата на многубројните 
независни европски агенции кои регулираат прашања од кои 
произлегува целиот спектар на европска јавна политика. 

Доколку го земеме горенаведеното предвид, 
интелектуално и академски најпредизвикувачки е моментот 
на апликација на оваа типологија врз Европската Унија. 
Основната претпоставка е дека Типот I на владеење на 
повеќе нивоа е предоминантен до нивото на централна 
власт и дека Типот II преовладува во полето на меѓународни 
режими. Во овој контекст, Европската Унија претставува еден 
интригантен исклучок и токму затоа е најатрактивен предел за 
истражување на моделот на повеќестепено владеење. Додека 
од една страна, феноменологијата на политиките со кои се 
занимава Европската Унија во голема мера кореспондира 
со флексибилноста, специфичноста и многубројноста на 
преклопувачки овластувања карактеристични за Типот II на 
повеќестепено владеење, од друга страна скоро сите политики 
на Европската Унија се контестуализираат во рамките на 
унифициран и релативно статичен систем на овластувања 
и институционален режим кој пак е карактеристичен за 
Типот I на владеење на повеќе нивоа. Меѓутоа, како што 
потецираат Хуге и Маркс: „Некои клучни карактеристики на 
архитектурата на Европската Унија се конзистентни со Типот 
II на повеќестепено владеење:  варијабилни територијални 
овластувања како резултат на дерогации кои произлегуваат 
од договорите; засебни системи на владеење или „столбови“ 
за различни политики; мултипликацијата на независни 
европски агенции и клаузулите за флексибилност кои се дел 
од договорите од Амстердам и Ница, кои ги специфицираат 
условите под кои помала група на држави членки можат да се 



184

впуштат во поголем степен на интеграција“.293 

Улогата на субнационалните и 
транснационалните актери 

Како што може да се види од претходната експликација, 
движечката идеја на теоријата за повеќестепено владеење е 
постоењето на повеќе степени на владеење наспроти класичните 
дискурси за европска интеграција кои аргументираат постоење 
на најмногу два (територијални) центри на моќ. Она што е 
diferentia specifica на моделот на повеќестепено владеење е  
растечкото влијание и меѓусебната интеракција на мноштво 
на државни и недржавни; територијални и нетериторијални  
актери: национални, субнационални, транснационални и 
супранационални кои учествуваат во процесите на владеење 
и донесување на одлуки во Европската Унија, со што се 
креира нејзиниот повеќестепен (multi-level) карактер. Со 
стапувањето на сила на договорот од Мастрихт, значително 
се зголемува бројот и адекватно влијанието на интересните и 
лоби групите во Европската Унија како и активноста на голем 
број на секторски асоцијации, регионални и локални власти и 
приватни компании. 

Теоријата на повеќестепено владеење посебно внимание 
насочува кон улогата на субнационалните актери и нивната 
способност за заобиколување на националните власти преку 
директна меѓусебна интеракција и соработка со Брисел. Така, 
Маркс и Хуге констатираат дека: 

„Политичките арени се меѓусебно поврзани, 
а не вгнездени. Додека националните влади 
остануваат важни борилишта за формација на 
приоритетите на националните влади, моделот на 

293  Marks, Gary. и Hooghe, Liеsbet.  „Contrasting Visions of Multi-level Governance“ 
во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford 
University Press, 2004, стр. 23.
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повеќестепено владеење го отфрла гледиштето дека 
субнационалните актери се исклучиво вгнездени 
во нивните рамки. Напротив, субнационалните 
актери оперираат и во националните, но и во 
супранационалните арени при тоа креаирајќи 
транснационални асоцијации во рамките на 
процесот. Во оваа перспектива, комплексните 
релации во рамките на домашната политика 
не завршуваат на национално ниво, туку се 
прошируваат на европско ниво. Националните 
влади се интегрален и моќен дел од Европската 
Унија, но тие повеќе не ја обезбедуваат 
единствената спона помеѓу супранационалните 
и субнационалните арени, при што тие повеќе ја 
делат отколку монополизираат контролата врз 
многу активности кои се остваруваат во рамките 
на нивната територија“. 294  

Карактеристика на еволуцијата на политичките 
системи во Европа (но и на глобално ниво) во последните 30 
години е трендот на драстично зголемување на степенот на 
децентрализација на државите со што се зајакнува улогата на 
регионалните актери. Како што може да се види во графиците 
4 и 5, наспроти линеарната вертикална комуникација помеѓу 
субнационалните, националните и европските актери која е 
карактеристична за периодот до 1992 година, наредните две 
декади се карактеризирани со многу покомплексен систем на 
интеракција и мултинасочна дистрибуција на хоризонтални 
и вертикални врски помеѓу сите инволвирани актери на 
сите нивоа. Очигледно е дека архитектурата на Европската 
Унија од Мастрихт до Лисабон  континуирано обезбедува 
услови за мултипликација на канали за мобилизација на 
субнационалните актери кои значително го зголемуваат 
опсегот на политичка партиципација во Европската Унија.

294  Hooghe, Lisbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр.4.
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График 4: Територијални мрежи на јавна политика пред 
1992 год.

Европска заедница

Држава членка Држава членка

Субнационална власт Субнационална власт

График 5: Територијални мрежи на јавна политика 
после 1992 год.

Европска заедница

Организации на
субнационалните
власти на ниво на

Европската заедница

Држава членка Држава членка

Субнационална власт Субнационална власт

Извор график 4 и 5: Marks, Gary. „Structural Policy and Multilevel 
Governance in the EC“. во: Cafruny, Alan W. и Rosenthal, Glenda G. 
(eds.). „The State of the European Community, Vol. 2: The Maastricht 
Debates and Beyond“. Boulder: Lynne Rienner, 1993, стр. 405.

Таа им овозможува простор да ги заобиколат инстанците 
на националната држава и да обезбедат сопствено директно 
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претставништво во Брисел295 каде што ја имаат можноста за 
собирање на информации, лобирање, сопствена промоција, 
комуницирање и вмрежување со други организации, актери 
и транснационални режими и асоцијации.  Истражувањето 
на Маркс, Нилсен, Салк и Леонард296 укажува на интензивна  
комуникација помеѓу актери кои доаѓаат од различни 
(територијални) нивоа во Брисел. Посебно внимание се 
обрнува на улогата на претставниците на регионалните актери 
кои се ангажирани во континуиран процес на собирање на 
информации и лобирање на сопствените интереси. Така, 
во просек Бриселската канцеларија на еден регион секоја 
недела стапува во контакт со седум Генерални директорати 
во Европската комисија, а 44% од канцелариите се во контакт 
со пратеник во Европскиот парламент.297 Притоа, каналот 
на комуникација е двонасочен пришто супранационалните 
институции исто така ги користат регионалните канцеларии 
како извор на информации. Финално, регионалните 
канцеларии директно пренесуваат информации од европско 
на ниво на сопствената локална самоуправа кои подоцна ги 
користат за притисок кон централната државна власт. Преку 
ваквата репрезентативност и интеракција, регионалните актери 
ја предизвикуваат позицијата на државата како единствена 
врска помеѓу домашната и меѓународната политика. 

Картер укажува на оваа каузалност во рамките на 
регионалната политика каде што регионалните канцеларии во 
Брисел се окарактеризирани како генератори на ефективна и 

295  Така на пример регионалните власти на Германија, Белгија и Австрија со 
одобрение од нивните национални влади (врз основа на поранешниот член 146 од 
Договорот од Мастрихт) се директно претставени во Советот на Европската Унија 
(вклучувајќи ги и работните групи) каде што за определени прашања имаат и право 
на глас.
296  Marks, Gary. Nielsen, Francois. Ray и Leonard. Salk, Jane. „Competence, Cracks and 
Conflicts: Regional Mobilization in the European Union“. Comparative Political Studies 
Vol. 29. No.2, 1996, стр. 183-184.
297  Доколку се има предвид годината кога е спроведено истражувањето (1996), 
имајќи ја предвид еволуцијата на Европската Унија, би можело да се претпостави дека 
денес интензитетот на оваа комуникација е уште поголем.
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проактивна европска јавна политика, пред сè, поради нивното 
влијание на домашен терен преку нивното зајакнување на 
„субдржавниот глас“ во рамките на државниот систем.298 
Оттука, Блатер констатира дека институционализираните 
врски помеѓу субнационалните актери (владини и невладини) 
и официјалното вклучување на субнационалните актери во 
прекугранични институции ја поткопуваат ексклузивната 
улога на чувар (на процесот на владеење и донесување на 
одлуки) која националните извршни власти ја држеа во 
поголемиот дел од 20 век“.299 Следствено, не случајно теоријата 
на повеќестепено владеење посебно внимание и посветува на 
регионалната (структурна) политика на Европската Унија300 
како пример на преклопувачки ингеренции и силно влијание 

298  Carter, Caitriona.“Making Multi-Level Governance Work?“ Manchester Papers in 
Politics: Devolution and European Policy Series Vol.5, 2003, стр. 3.
299 Blatter, Joachim K. „Debordering the World of States: Towards a Multi-Level System 
in Europe and a Multi-Polity System in North America? Insights from Border Regions“. 
European Journal of International Relations Vol.7 No.2, 2001, стр.201.
300  За повеќе околу теоријата на повеќестепено владеење  и регионалната 
(структурна) политика на ЕУ види: Hooghe, Liesbet и Marks, Gary. „Europe With the 
Regions: Channels of Subnational Representation in the European Union“. Publius Vol.26 
No.1, 1996, стр. 73-92; Marks, Gary. „Structural Policy in the European Community“. во: 
Sbragia, Alberta. (ed.). „Europolitics: Institutions and Policy Making in the ‘New’ European 
Community“. Washington D.C.: The Brookings Institution, 1992, стр. 191-224.; Marks, 
Gary. „Structural Policy and Multilevel Governance in the EC“. во: Cafruny, Alan W. и 
Rosenthal, Glenda G. (eds.). „The State of the European Community, Vol. 2: The Maastricht 
Debates and Beyond“. Boulder: Lynne Rienner, 1993, стр. 391–410; Bache, Ian. „The Politics 
of European Union Regional Policy. Multi-Level Governance or Flexible Gatekeeping?“.  
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998 ;  Armstrong, Harvey  „The Role of European 
Community Regional Policy“. во:  Jones,Barry. и Keating, Мichael.  (eds.). „The European 
Union and the Regions“.Oxford: Clarendon Press, 1995, стр. 23–64; Hooghe, Liesbet. 
„Building a Europe with the Regions: The Changing Role of the European Commission“. 
во: Hooghe, Liesbet (ed.) „Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level 
Governance“. Oxford: Oxford University Press, 1996, стр. 89–126; Wishlade, Fiona. „EU 
Cohesion Policy: Facts, Figures and Issues“. во: Hooghe, Liesbet (ed.) „Cohesion Policy 
and European Integration: Building Multi-Level Governance“. Oxford: Oxford University 
Press, 1996, стр. 27–58;  Bache, Ian. „Multi-level Governance and European Union 
Regional Policy“ во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds). „Multi-level Governance“. 
Oxford: Oxford University Press, 2004, стр.165-179; Paraskevopoulos, Christos.     
Getimes,  Panagiotes. и Rees, Nicholas.   (eds). „Adapting to EU Multi-level Governance: 
Regional and Environmental Policies in Cohesion and Cee Countries“.  Farnham: Ashgate, 
2006
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на регионалните актери. 

Во овој контекст, целиот процес, кој му претходи на 
финалниот резултат, е вистински дисперзиран помеѓу 
мноштво на национални, субнационални (регионални) и 
супранационални актери, при што таквата многуслојност се 
рефлектира и врз многубројните нивоа на донесување одлуки. 
Најдобра индикација за ова е принципот на партнерство 
кое воспоставува тесни консултации помеѓу Комисијата, 
заинтересираните држави членки и компетентните власти на 
национално, регионално, локално или друго ниво, при што 
сите страни се партнери во остварување на заеднички цели.301  
Она што се случува денес во рамките на оваа комплексност на 
европското уредување е далеку над дометот на супремацијата на 
државните интереси. Таа комплексност истовремено вклучува 
директни врски помеѓу различни актери во разновидни 
политички области, регионално влијание врз работи поврзани 
со Европската Унија, како и мобилизација и утилизација на 
домашни чинители директно на европско ниво.  

Финално, последната декада на еволутивен развиток на 
Европската Унија укажува на зајакната улога на регионалните 
власти и во процесите на донесување на одлуки што 
претставува исклучително важен аргумент за тезата на 
моделот на повеќестепено владеење околу влијанието на 
субнационалните актери. Така, институционалните реформи и 
политичкиот процес кои резултираа со Договорот од Лисабон 
во голема мера ја зајакнаа моќта на регионалните власти во 
рамките на процесот на донесување на одлуки.

Еплер302 во своето истражување околу улогата на 

301  Council Regulation 50552/88, Article 4. За повеќе околу регионалната политика 
на ЕУ и нејзините принципи, на македонски види Дамјановски, Иван. „Регионалната 
политика на Европската Унија за сузбивање на сиромаштијата“. Политичка мисла 
бр.5, 2004, стр. 17-25.
302  Eppler, Annegret. „Multi-Level Governance in Europe – The implication of German 
Länder in the Development of the Lisbon Treaty and the Strengthening of the Regional Level 
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регионалните власти во креирањето на Лисабонскиот договор 
укажува на забележителна партиципација на субнационалните 
актери во подготвувањето на одредбите од договорот. Така, 
таа укажува на создавање на нови асоцијации, мрежи и 
организации на регионални власти од сите држави членки 
кои, пред и за време на целиот процес, излегуваат со заедничка 
агенда и стратегија со цел да се изборат за своите приоритети 
при што се заобиколуваат националните држави и се обезбедува 
директен пристап до нивото на ЕУ. Ваквиот ангажман на 
субнационално ниво резултира со успех преку артикулација 
на определени приоритети во самиот Лисабонски договор.303

Од друга страна, не помалку битна е и улогата на бројните 
лоби групи, секторски организации и транснационални 
асоцијации. Супранационализацијата на внатрешниот пазар и 
зајакнувањето на моќта на Европската Унија во глобални рамки 
предизвикаа појава на стотици мрежи на недржавни актери 
кои се активни во Брисел. Кога станува збор за улогата на 
интересните групи, истражувањето на Вилтс304 покажува дека  
појавата на систем на повеќестепено владеење во Европската 
Унија ги условува и национално заснованите интересни групи 
да ги променат сопствените политички стратегии и да ги 
приспособат кон новите потреби за ефективно агитирање и 
во националните, но и во европските политички арени. Така, 
забележлив е голем пораст на нивната активност на европско 
(супранационално ниво) наспроти националното. Притоа тука 
спаѓаат не само индивидуалните компании или пак бизнис 
заедниците, туку и останатите форми на организиран интерес 

in Europe“. Hebrew University International Law Research Paper No. 09, 2008, достапен 
на:  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271283
303  Тие се: проширување на принципот на субсидијарност на регионално и локално 
ниво; вклучување на начелото на територијална кохезија во целите на Европската 
Унија; признавањето на регионални и локални идентитети; зајакната консултација 
на регионите во фазата на подготовка на легислативата и правото на Комитетот на 
региони да покрене случаи пред Европскиот суд на правда.
304  Wilts, Arnold. „Europeanization and Means of Interest Representation by National 
Business Associations“. European Journal of Industrial Relations Vol.7 No.3, 2001, стр. 269-
286. 
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како на пример националните синдикати или европските 
работнички асоцијации. Вилтс аргументира дека:

„Националните матрици (на артикулација на 
бизнис интереси) во државите членки се зајакнати 
со европските случувања, додека, во најмала 
мера, парцијално изникнува европски систем на 
интермедијација на интереси, со што се додава 
ниво на претставување на интересите кое е 
над постоечките национални аранжмани. Во 
повеќестепениот систем кој следствено се развива, 
асоцијациите се под притисок да ги прошират или 
пак да ги издиференцираат  сопствените стратегии 
на претставување“. 305 

Оваа констелација влијае врз самите стратегии на 
интересните групи. Оттука, има појава на случаи кога 
определени бизнис групи развиваат еден пристап кон 
претставувањето на своите интереси во националните 
институции, а поинаков пристап кога ги артикулираат 
истите интереси во европските институции. Сето ова се 
надополнува со растежот на супранационалните институции 
како алтернативни средишта на моќ. Како што констатираат 
Белами и Кастиљоне, ова значи дека недржавните актери на 
субнационално и транснационално ниво можат да се пожалат 
на овие институции кога владите нема да ги задоволат нивните 
потреби. Следствено, расте бројот на групите кои ја користат 
Европската Унија за артикулација на своите интереси при 
што повеќе од 20% од нив се организации од јавен интерес 
кои го покриваат целокупниот идеолошки спектар.306  Во овој 
контекст интересна е позицијата на синдикалните асоцијации 
кои во голем број случаи имаат поголема корист од лобирање 
во Брисел отколку во домицилните држави.

305 ibid., стр. 282.
306  Bellamy, Richard и Castiglione, Dario. „Legitimizing the Euro-`polity’ and its 
`Regime’: The Normative Turn in EU Studies“  European Journal of Political Theory Vol.2. 
No.1, 2003, стр. 20.
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Финално, интересен е и примерот на политичките 
партии кои имаат специфична позиција на актери кои имаат 
политичка природа и кои во определени инстанци можат 
индиректно да станат дел од националните влади. Наспроти 
третманот на процесот на европска интеграција како 
меѓународен феномен, теоретичарите на владеењето на повеќе 
нивоа аргументираат дека политичките процеси внатре 
Европската Унија можат да се објаснат преку користење 
на инструменти на компаративна политика на начин на 
кој што се аплицираат во објаснувањето на домашните 
политички системи. Во овој контекст се егзаминираат и 
партиските системи и позиционирањето на политичките 
партии во државите членки во однос на процесот на европска 
интеграција. Така, Маркс и Хуге користејќи ја теоријата на 
расцепи307, покажуваат дека политичките партии во државите 
членки на Европската Унија vis a vis прашања поврзани со 
процесот на европска интеграција имаат значително поголем 
број на сличности со останатите политички партии од нивната 
идеолошка фамилија независно од националната определба, 
отколку со политичките партии од друг идеолошки происход 
во рамките на истата држава. Оттука, како што односите меѓу 
националните влади под ударот на европската интеграција со 
тек на време стануваат дел од домашната политичка сцена, 
така домашните политички проблеми стануваат предмет на 
односите помеѓу државите членки т.е. се доаѓа до констелација 
каде што европската интеграција претставува остварување на 
домашна политика преку други средства.308  

307 Теоријата на расцепи го врзува обликувањето на модерните партиски 
системи со историски конфликти кои се однесуваат на создавањето на државноста, 
религијата и класите. Според оваа теорија овие конфликти низ еден подолг 
историски процес создаваат издржливи идентитети и институции преку кои може 
да со објаснат различните веријации во партиските системи. Во модерен европски 
контекст, претпоставката е дека овие расцепи се доволно моќни во обликувањето 
на модалитетите преку кои политичките партии реагираат на нови предизвици. 
За повеќе види: Lipset, Seymour Martin. и Rokkan, Stein. „Cleavage Structures, Party 
Systems, and Voter Alignments: An Introduction.“ во Lipset, Seymour Martin. и  Rokkan, 
Stein.(eds). „Party Systems and Voter Alignments: Crossnational Perspectives“. New York: 
Free Press, 1967, стр. 1-64     
308 Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
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Од друга страна, на супранационално ниво за моделот на 
повеќестепено владеење е битна улогата на партиските елити 
и нивната социјализација, нивното групирање во неформални 
мрежи, но и влијанието на транснационалните партиски групи 
кои делуваат на европско ниво. Во овој случај и покрај тоа што 
нивната улога е на некој начин ограничена од национални 
стеги, сепак во определени ситуации нивното влијание врз 
процесот на владеење и донесување на одлуки на ниво на ЕУ 
е доста значително. Во овој контекст, битно е истражувањето 
на Јохансон кое се занимава со улогата на партиските елити 
и транснационалните партиски мрежи врз креирањето на 
историските ЕУ договори. Така, преку анализа на активноста на 
мрежата на христијанско-демократските партии и Европската 
народна партија во договарањето на Единствениот европски 
акт, тој констатира дека овој историски документ во голема 
мера е обликуван преку социјализација на транснационалните 
партиски елити со што се укажува на централната улога 
на политичките партии или поточно партиските елити во 
создавањето на историски договори.309 

Влијанието на супранационалните 
актери 

Супранационалните институции на Европската Унија 
се еден од најексплоатираните аргументи на голем број 
на теоретски модели за процесот на европска интеграција 
кои одат во насока на афирмација на супранационалниот 
карактер на Унијата и фрагментацијата на моќта на државата 
нација. Во контекст на теоријата за повеќестепено владеење 
институционалната архитектура на Европската Унија во 
процесот на владеење и управување како ниво „над“ државата 

Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр.161-184.
309  Johansson, Karl Magnus.  „Party Elites in Multilevel Europe: The Christian Democrats 
and the Single European Act“. Party Politics Vol 8. No.4, 2002, стр.423–439.  За повеќе 
информации околу концептот на политичките партии во повеќестепени системи на 
владеење истотака види: Deschouwer, Kris. „Political Parties in Multi-Layered Systems“. 
European Urban and Regional Studies Vol.10 No.3, 2003, стр.  213-226. 
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е клучната спрега во евроинтеграцискиот мотор. Според 
овој теоретски пристап, супранационалните чинители 
имаат големо влијание врз политичките исходи. Овој тренд 
значително е зајакнат со регресијата на таканаречената „вето-
култура“. 

Преку имплементацијата на одредбите од Договорот од 
Мастрихт, како и со одредбите од сите сукцесивни договори, 
Европската Унија се трансформира од систем каде што 
доминација има Советот на Европската Унија (кој е примарен 
меѓувладин актер), во комплициран систем каде што 
владеењето е резултат на сложени преговарачки механизми 
и испреплетени ингеренции на поголем број на институции и 
актери.  Проширувањето на мнозинското гласање во процесот 
на донесување одлуки во рамките на Советот на Европската 
Унија пак значи ограничување на моќта на контролирање 
на процесот од страна на индивидуалните влади за кои 
ексклузивното право на вето е ограничено на мал број на 
одлуки. Така, намалувањето на опсегот на јавни политики кои 
се регулираат едногласно значително ги намали трошоците за 
соработка и со тоа го зголеми преклопувањето и трансферот 
на надлежности кон институционалниот скелет на Европската 
Унија, пред сè, Европската комисија, Европскиот парламент 
и Европскиот суд на правда. Преку практикувањето на 
правилото на коодлучување во донесувањето на легислативата 
за повеќето области на јавна политика, кои се дел од столбот на 
заедницата, Советот сега е позициониран во еден комплексен 
интер-институционален систем каде што донесувањето 
на одлуки е поделено помеѓу различни актери, а каде што 
Европскиот парламент може да го блокира донесувањето на 
голем број на одлуки. 

Од друга страна, посебно важна е улогата на Комисијата. 
Таа во суштина е бирократскиот мотор на целокупниот процес 
на европска интеграција и главен претприемач во полето 
на развивање и креирање на јавни политики и легислатива. 
Преку нејзините извршни, медијаторски и надзорни функции 
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нејзината позиција е централна и од витална важност за 
целокупниот систем на Европската Унија.310 Сето ова резултира 
со притискање на  националните влади во еден долгорочен 
процес на (на од долу кон горе) трансфер на суверенитетот. 
Како што вели Крисочу: „Суверенитетот е дисперзиран (и дури 
фрагментиран) помеѓу натпреварувачки расположени актери 
кои се во интеракција со централните институции при што 
ги заобиколуваат нивните централни национални власти“.311 
Добар сублимат на ваквите размислувања даваат Хуге и Маркс:

„Според моделот на повеќестепено владеење, 
овластувањата во процесот на донесување на одлуки 
се споделени помеѓу актери на различни нивоа, а не се 
монополизирани од страна на националните влади. 
Тоа значи дека супранационалните институции 
– пред сè Европскиот парламент, Европската 
комисија и Европскиот суд на правдата – имаат 
независно влијание во креирањето на политика 
кое не може да биде изведено од нивната улога како 
преставници на националните извршни власти. 
Националните влади играат битна улога, но 
според моделот на повеќестепено владеење, за да се 
објасни европското креирање на политики, мора да 
се анализира независната улога на чинителите на 
европско ниво“.312   

Контекстуално, главен аргумент на теоретичарите 
на државно-центричниот модел е дека принципот на 
квалификувано мнозинство во Советот на Европската Унија  
само го камуфлира, а не го потиснува и фрагментира државниот 
суверенитет. Така, според овој дискурс, од суштинска важност 

310  Nugent, Neil. „The Governance and Politics of the European Union“. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2017
311 Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.109.
312  Hooghe, Lisbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 3.
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е генералната рамка која го утврдува принципот и опсегот 
на процесот на европска интеграција, а која се креира преку 
ревизија на договорите и преку креирањето на нови политики 
кои се имплементираат на европско ниво. Тука, тврдат 
бранителите на државно-центричниот поглед, државите го 
имаат главниот збор поради можноста за вето на ревизиите 
на договорите и на определени политики кои се одлучуваат со 
консензус. Крајниот инструмент во рацете на државите може 
да биде и отстапување од членството во Европската Унија. 

Во насока на критика на горенаведеното, теоријата 
на повеќестепено владеење укажува на целокупноста на 
процесот и волуменот на просторот, каде што државите 
членки имаат шанса да доминираат. Слабоста се состои токму 
во консензусот, кој подразбира задоволување на потребите на 
мноштво национални актери и кој резултира со непрецизност 
и недореченост на одредбите што пак отвара голем 
институционален простор за трансформација на политиките 
во секојдневата работа на институциите на Европската Унија 
каде што државните агенти немаат доминација. Така Хуге и 
Маркс313 укажуваат дека ниту Советот, ниту договорите им 
даваат на националните влади целосна контрола врз процесот 
на донесување на одлуки на ниво на Европската Унија. Советот 
е најмоќната институција кога станува збор за донесување 
одлуки, но таа постои во корелација со Европскиот парламент 
кој има право на вето во носењето на легислатива која опфаќа 
повеќе од половина одредби од основачките договори.  

Од друга страна, би била погрешна претпоставката 
дека државите членки во рамките на Советот претставуваат 
кохерентно тело за одбрана на националниот суверенитет. 
Според Хуге, Маркс и Бланк, способноста на извршните власти 
за контрола на супранационалните агенти е ограничена од 
големиот број на извршни власти, недовербата која што постои 
помеѓу нив, постоењето на препреки за нивна кохерентна 

313 ibid., стр. 5.



IV НОВА ТЕОРИЈА НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА (ТЕОРИЈА ОД СРЕДЕН ДОМЕТ)

197

активност, асиметрија во располагањето со информации 
помеѓу извршните власти и останатите агенти и од непланирани 
консеквенци на процесите на институционална промена.314 

Постојат најмалку три причини поради кои моќта се 
отргнува од државата и оди во насока на супранационалните 
институции. Додека во определени случаи лидерството 
на државата е сосема немоќно да го сопре процесот на 
супранационализација, во други случаи  „постојат најмалку 
две причини зошто владиното лидерство би било спремно 
да го префрли донесувањето на одлуки на супранационално 
ниво: политичките бенефити може да ги наттежнат трошоците 
на губењето на политичка контрола или пак може да има 
суштински бенефиции кои се последица на префрлање на 
одговорноста за непопуларни одлуки или изолирање на 
донесувањето на одлуки од домашните притисоци.315 На тој 
начин се избегнува одговорноста за определени политики или 
пак преку супранационалната навигација на веќе востановени 
политики се обезбедува долготрајно функционирање на тие 
политики кои го надминуваат мандатот на националните 
политичари кои на прво место и се заложиле за тие политики. 

Но, овие фактори немаат универзална природа и не 
се соодветни на сите држави членки за сите случаи т.е. во 
зависност од политичкиот контекст кога зајакната интеграција 
им одговара на некои политички елити, истата на други не 
им одговара што недвојбено води до конфронтација. Оттука, 
колку е поголем бројот на гласачи, толку нивната кохезивност 
и контрола врз процесот е послаба. Така, една влада може да 
биде надгласана бидејќи повеќето одлуки во Советот се носат 
со квалификувано мнозинство. Исто така, доколку Комисијата 
на пример успее да придобие неколку држави членки на своја 
страна, таа успешно може да ја блокира било која иницијатива. 

314  Hooghe, Liesbet. Marks, Gary. и Blank, Kermit. „European Integration from the 
1980’s: Multi-level vs. State Centric Governance“. Journal of Common Market Studies Vol.34 
No.3, 1996, стр. 354.
315  ibid., стр. 348-349.
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Уште повеќе, како што велат Хуге и Маркс, националното вето, 
ултимативниот  инструмент на суверенитетот, е ограничен од 
страна на волјата на другите национални влади да ја толерираат 
неговата употреба. Дури и колективно, националните влади 
не ја детерминираат европската агенда бидејќи тие не се 
способни да ги контролираат супранационалните институции 
кои самите ги креирале.316 Во крајна линија, можноста за излез 
од ЕУ на само една држава членка е многу ризична, доколку 
се гледа од преспективата (во суштина државноцентрична) на 
рационален избор, бидејќи таквата ситуација би резултирала со 
поголеми трошоци отколку придобивки за соодветната држава 
членка; пред сè преку политичка и економска дислокација и 
потенцијално изолација, како и преку индиректните санкции 
кои би биле резултат на изземањето од внатрешниот пазар.  
Последните случувања и дебатата околу одлуката на граѓаните 
на Велика Британија за излез од ЕУ само се надоврзуваат на 
овој аргумент.

Поглед во иднината: политизација и 
идентитети

Една од основните теоретски претпоставки на 
стандардните неофункционалистички и државно-центрични 
модели е елитистичкиот карактер на донесувањето одлуки 
во Европската Унија каде што целиот фокус на политичка 
делиберација е насочен кон експерти и политичари. Меѓутоа, 
во последните две декади воочлив е тренд на зголемен надзор 
и евалуација на јавноста vis a vis структурните реформи и 
проекти на Европската Унија.  Во овој контекст, Хуге и Маркс317 
укажуваат на преместување на акцентот во донесувањето на 
одлуки во популистичка насока. 

Додека пред донесувањето на Договорот од Мастрихт се 

316  Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 28.
317  Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „European Union?“.  West European Politics Vol. 
31, Nos. 1–2, 2008, стр.118.
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одржани само седум референдуми околу прашања поврзани 
со Европската Унија, во наредните  16 години, одржани се  27 
при што владите биле поразени на 6 референдуми.318 Оттука, 
теоријата на повеќестепено владеење аргументира една нова 
димензија на влијание и притисок која се врзува со зголемената 
политизација на партиципацијата на актерите во процесот 
на европска интеграција во периодот после договорот од 
Мастрихт (график 6). 

График 6: Видови на донесување на одлуки
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Извор: Hooghe, Liesbet и Marks, Gary. „The Making of a Polity: The 
Struggle over European Integration“, во Kitschelt, Herbert. Lange, Peter. 
Marks, Gary. и Stephens, John . (eds.).  „Continuity and Change in 
Contemporary Capitalism“,  Cambridge: Cambridge University Press, 
1999, стр. 73.

318  Притоа треба да се напомене дека од кога е направена оваа пресметка, одржани 
се уште неколку референдуми, вклучувајќи ги двата референдума поврзани со 
Ирското одобрување на договорот од Лисабон и референдумот во Велика Британија 
за напуштање на ЕУ.
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Ваквиот развој на процесот на донесување на одлуки кон 
политизација е обележан со зголеменото влијание на некои 
чинители кои претходно биле игнорирани. Така бројот на 
актери кои влијаат врз процесот на владеење во Европската 
Унија се зголемува преку растечката улога на идентитетските 
прашања и јавното мислење околу европски прашања. На 
тој начин се напаѓа државно центричното тврдење дека 
државите се единствени претставници на своите граѓани во 
меѓународните односи. Одлучувањето, и на национално и на 
европско ниво, се повеќе е ограничено од притисоците на 
јавноста околу процесот на европска интеграција. Оттука, 
теоријата на повеќестепено владеење пробува да ја коригира 
идејата за централната улога на економските интереси на 
елитистичките групи како мотор на европската интеграција 
и да го прошири опсегот со внесување на нов параметар  
т.е. процесот на политизација преку зголемениот интерес и 
партиципација на масовна јавност кој во суштина ја менува 
содржината на процесот на донесување на одлуки (види табела 
5).

Табела 5: Вклученост на актерите

Елитистичка Партиципативна

Број Мал број на политички 
мобилизирани општествени 
групи

Голем број на политички 
мобилизирани општествени 
групи

Граници Граничните правила 
за партиципација се 
детерминирани од страна на 
елитите

Граничните правила за 
партиципација се оспорувани

Групни 
притисоци 

Оние кои одлучуваат се 
изолирани од групни 
притисоци

Оние кои одлучуваат се 
ранливи на групни притисоци

Извор: Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and 
European Integration“. Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 121.
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Додека од една страна процесот на владеење е од 
функционална природа и се базира на каузалноста помеѓу 
креација на политика и притисоци од страна на организирани 
интереси, од друга страна резултатите од овој процес се 
чувствуваат во рамките на човечки заедници кои се осетливи 
на тоа кој, како и зошто владее. Оттука, концептот на 
повеќестепено владеење ја потенцира и улогата на идентитетот 
како моќен подконтекст на процесот на политизација и во 
иднина една од одлучувачките детерминанти за насоката во 
која ќе оди процесот на европска интеграција. Идентитетот 
доживува суштинска замена на улоги: тој веќе не може 
да се идентификува како производ на интеграцијата туку 
полека станува фактор за развојот на истата. Идентитетот 
израснува во водечки фактор кој го конструира јавното 
мислење и дебатата помеѓу политичките партии. Оттука, 
мултидимензионалниот карактер на процесот на владеење и 
поставеноста на националните држави во таквиот систем на 
национални, субнационални и супранационални овластувања, 
се проектира во соодветна мултипликација на идентитетот 
во национални, регионални, локални и супранационални 
идентитети. Како што констатираат Хуге и Маркс: 

„Недостатокот на војна значи недостаток на 
еден исклучително моќен чинител кој води кон 
екслузивност на идентитетот, при што се создава 
каузален простор за мноштво на други чинители 
кои пак имале нето-ефект на одржливост на 
повеќекратни идентитети. Последниот половина 
век е век на дифузија – дифузија на моќта на 
овластувањата помеѓу повеќе нивоа на владеење, и 
дифузија на индивидуалните идентитети помеѓу 
локални, регионални, национални и супранационални 
територијални заедници“. 319 

319  Hooghe, Liеsbet. и Marks, Gary. „Multi-Level Governance and European Integration“. 
Oxford: Rowman&Littlefield, 2001, стр. 61.
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Она што може да се заклучи од бројните истражувања 
на јавно мислење, поврзани со идентитетските прашања 
на граѓаните на Европската Унија, е постоењето на повеќе 
преклопувачки идентитети. И покрај тоа што националните 
и регионалните идентитети се појаки од супранационалниот 
(европски) идентитет, тие меѓусебно не се ексклузивни, туку 
инклузивни. Ова значи дека во голем број на случаи поединци 
кои имаат силно изразен национален идентитет истовремено 
имаат релативно силно изразен европски идентитет (во 
смисол на идентификација со Европската Унија). Следствено, 
теоријата за повеќестепено владеење ја карактеризира 
Европската Унија како  повеќеслојно уредување кое е базирано 
на повеќекратен идентитет320, кој се конституира како битен 
чинител во процесот на владеење кое е дисперзирано на 
повеќе нивоа.  

Критички осврт

Теоријата за повеќестепено вдадеење е релативно 
нов концепт којшто доживува подем  окарактеризиран со 
значително зголемен број на академски истражувачи кои 
ја користат како теоретски модел. Таа отвора една сосема 
нова призма и начин на гледање на процесот на европска 
интеграција и успешно успева да се позиционира во средиштето 
на дебатата околу теоријата на европската интеграција притоа 
разбивајќи го монополот на двоецот неофункционализам/
теорија за меѓувладина соработка. Сепак, како таков, овој 
модел е подложен на неколку критички аспекти.

Најпрвин според некои критичари, теоријата на 
повеќестепено владеење нема силна теоретска длабочина и 
таа е повеќе дескриптивен отколку експланаторен модел со 
отворени прашања околу опсегот на употреба. Меѓутоа, преку 
еден еволутивен процес, овој теоретски модел се повеќе ја 
зајакнува аналитичката компонента. Во својот одговор на овие 

320  ibid., стр.66.
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напади Џорџ ја потенцира посебноста на  перспективата за 
Европската Унија која ја внесува теоријата на повеќестепено 
владеење. Според него  повеќестепеното владеење не е 
објаснување, туку теорија за тоа кој вид на организација е 
Европската Унија. Централната хипотеза на овој модел е дека 
Европската Унија е организација во која централните извршни 
власти на државите не владеат целосно, туку делат и се борат 
за одговорност и моќ со други актери кои можат да бидат и 
супранационални и субнационални.321 

Во овој контекст, моделот на повеќестепено владеење се 
развива и како аналитички и како нормативен концепт. Како 
аналитички концепт, овој модел ја открива променливата 
природа на донесувањето на одлуки во контекст на растечка 
комплексност. Од нормативен аспект, повеќестепеното 
владеење се наметнува како супериорен концепт за алокација 
на моќта. Признание за неговото влијание доаѓа и директно од 
практичарите на процесот на европска интеграција, при што 
самата Европска комисија го користи моделот во насока на 
промоција на сопствената визија за владеењето во Европската 
Унија. Така во многу влијателниот документ „Бела книга на 
европското владеење“, Комисијата укажува на потребата од 
инклузивни европски мрежи базирани на модел на партнерсво 
со невладините актери, а Европската Унија ја карактеризира 
како  систем кој е заснован на повеќестепено владеење во кој 
секој актер придонесува кон успехот на целокупниот потфат  
во рамките на своите можности или знаење.322 

Кога пак станува збор за опсегот на апликација, моделот 
на повеќестепено владеење во почетокот се фокусира на 
регионалната политика, но за краток период тој се шири и 
врз останатите политики. Досегашната примена на овој модел 

321  George, Stephen. „Multi-level Governance and the European Union“. во: Bache, Ian. 
и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford University Press, 
2004, стр. 125.
322  European Commission. „European Governance:   A White Paper“. Brussels: 
COM(2001) 428, 25.7.2001
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врз поголем број европски политики дава задоволителни 
емпириски податоци околу улогата на повеќе фактори кои 
дејствуваат низ неколку нивоа на владеење со што и се зајакнува 
релевантноста на самиот модел.323 Така, преку анализа на 
политиката за животна средина на Европската Унија, Фаирбрас 
и Џордан заклучуваат дека постојат задоволителни емпириски 
докази кои укажуваат дека теоријата за либерална меѓувладина 
соработка не е општа теорија за Европската Унија, не е ниту 
задоволителна теорија за специфични секундарни одлуки. 
Повеќестепеното владеење нуди поубедливо објаснување за 
тоа што се случува со одлуките кога тие еднаш ќе избегаат од 
подрачјето на меѓувладино пазарење во Европската Унија.324 
Меѓутоа, битно е да се напомене дека моделот на повеќестепено 
владеење сè уште се развива и има уште многу полиња кои треба 
да ги адресира. Оттука поделбата на висока и ниска политика 
не е комплетно занемарена па така теоријата за повеќестепено 
владеење е значително посилна кога се аплицира врз случаи 
на ниска политика. Со цел да се комплетира како целисходна 
теорија таа треба да се тестира и во области кои опфаќаат и 
„високи“ и „ниски“ политики.

Во еден друг контекст, Бејч со право ја потенцира 
опасноста од побркување на концептот на владеење во 
рамките на процесот на европска интеграција со концептот на 
партиципација во процесот на европска интеграција.  Додека 
партиципацијата се однесува на било какво учество во процесот 
на донесување на одлуки, концептот на владеење укажува на 

323  На пример околу примената на моделот на повеќестепено владеење врз 
индустриската политика види: Marginson, Paul. и Sisson, Keith. „European Integration 
and Industrial Relations: Multi-Level Governance in the Making“. Houndmills, Basingstoke 
and New York: Palgrave Macmillan, 2004; врз политиката за животна средина: Fairbrass, 
Jenny. и Jordan, Andrew. „Multi-level Governance and Environmental Policy“. во: Bache, 
Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: Oxford University Press, 
2004, стр. 147-165; и врз економската политика: Perraton, Jonathon. и Wells, Peter. 
„Multi-level Governance and Economic Policy“ во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) 
„Multi-level Governance“. Oxford: Oxford University Press, 2004, стр. 170-195.
324  Fairbrass, Jenny. и Jordan, Andrew. „Multi-level Governance and Environmental 
Policy“. во: Bache, Ian. и  Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“. Oxford: 
Oxford University Press, 2004, стр. 164.
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учество кое вклучува некакво влијание врз резултатите од 
процесот.325 Оттука, улогата на актерите во повеќестепениот 
систем треба да се евалуира во овој контекст.

Финално, определена критика се упатува и кон самиот 
процес на повеќестепено владеење. Ваквиот пристап генерира 
тенденција на преклопување на комплексни мрежи што значи 
дека потешко се дефинираат конкретни територијални нивоа 
на власт и владеење со што се менува и самата улога на државата. 
Во ваква констелација се поставува прашањето на степенот на 
демократска отчетност. Така, Бејч и Флиндерс укажуваат на 
потенцијални проблеми околу легитимитетот на процесот: 
„Додека повеќестепеното владеење во своите различни форми 
може да придонесе за легитимитетот на креирањето на јавната 
политика преку зголемена ефикасност, тоа може и да го намали 
легитимитетот во формата на демократска отчетност доколку 
не се најдат нови начини преку кои граѓаните поефектно ќе се 
поврзат со променливите локации на моќ“.326  Оттука, во една 
либерална традиција решението би било поврзано со создавање 
на подиректни врски меѓу демократското претставништво и 
соодветните територијални степени на владеење. 

Од друга страна, зголемувањето на релевантни актери во 
процесот на креирање и имплементирање политика може да 
биде многу полезен, бидејќи со плурализирање на процесот 
се лимитира акумулација на моќ во рацете на еден или помал 
број моќни актери. Контекстуално,  некои теоретичари  ја 
заговараат идејата за самоконституирачка европска јавна 
сфера која ги поврзува развитокот на транснационалните 
простори со демократизацијата на институционалниот систем 
во Европската Унија.327 Така, преку зголемувањето на јавниот 

325  Bache, Ian. „Europeanization and Multilevel Governance: Cohesion Policy in the 
European Union and Britain“. Plymouth: Rowman & Littlefield, 2008, стр. 31.
326  Bache, Ian. и Flinders, Matthew. „Themes and Issues in Multi-level Governance“ во: 
Bache, Ian. и Flinders, Matthew. (eds) „Multi-level Governance“.Oxford: Oxford University 
Press, 2004, стр. 205.
327  Trenz, Hans-Jörg. и Eder, Klaus. „The Democratizing Dynamics of a European 
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интерес за процесот на европска интеграција се зајакнува 
отчетноста и се компензира недостатокот на класичен 
демократски режим. 

2.  „НОВ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ“

Новиот институционализам како теоретски пристап 
за изучување на процесот на европска интеграција 
претставува соодветна апликација на институционализмот 
како поопшта теорија во рамките на политичката наука. 
Институционализмот како класичен модел кој ја проучува 
рационалната природа на институционалните аранжмани 
и нивното влијание врз политичките процеси  се развива во 
текот на седумдесеттите и осумдесеттите години од минатиот 
век преку пионерските потфати на Норт и Скопкол.328 Новиот 
институционализам од друга страна значително го проширува 
опсегот на истражување на институционалниот развој 
преку вклучувањето на нормативни, конструктивистички и 
историски премиси.  Така според Марч и Олсен:

„Пристапите кон политичките институции се 
разликуваат кога станува збор за (а) природата 
на институциите како една организирана средина 
во чии рамки дејствуваат модерните политички 
актери, (б) процесите кои претвораат структури 
и правила во политички влијанија, и (в) процесите 
кои го претвораат човечкото однесување 
во структури и правила и воспоставуваат, 
одржуваат, трансформираат или елиминираат 

Public Sphere: Towards a Theory of Democratic Functionalism“. European Journal of Social 
Theory Vol.7 No.1, 2004, стр. 5-25.
328  North, Douglass C. „Structure and Change in Economic History“. New York: 
W.W. Norton & Company, 1981; North, Douglass C. „Institutions, Institutional Change 
and Economic Performance“. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Skocpol, 
Theda. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and China. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1979
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институции. (Новиот) Институционализмот се 
однесува на општ пристап кон изучувањето на 
политичките институции, збир на теоретски 
идеи и хипотези кои се однесуваат на односите 
помеѓу институционалните карактеристики и 
политичкото делување, изведување и промена. 
Институционализмот ја потенцира ендогената 
природа и социјалната конструкција на 
политичките институции. Институциите не 
се прости договори за обезбедување на рамнотежа 
помеѓу себе свесни,  пресметливи индувидуални 
актери или пак средини за натпревар на социјални 
сили. Тие се колекција на структури, правила и 
стандардни оперативни процедури кои имаат 
делумно автономна улога во политичкиот 
живот“.329 

Оттука, новиот институционализам ја потенцира 
постојаноста и издржливоста на институционалните 
аранжмани и консеквентно почива на претпоставката дека 
институциите се способни да создадат матрици на однесување 
и одлучување кои воспоставуваат структурен ред и поредок 
кој е стабилен, кохерентен и предвидлив. Во овој контекст, 
како исклучително интересна и предизвикувачка се наметнува 
институционалната динамика на Европската Унија како 
единствен и посебен случај на институционализација. 

Така, процесот на ширење и продлабочување на 
Европската Унија во последните неколку декади значително 
ја зајакна позицијата на супранационалните институции на 
Европската Унија. Денешната Европска Унија претставува една 
силно институционализирана средина која се манифестира 
низ разнообразни аранжмани на институционалниот дизајн 
кои поаѓаат од Комисијата, Европскиот парламент и Судот на 

329  March, James и Olsen. Johan „Elaborating the ‘New Institutionalism’ “. Arena 
Working Paper No.11, 2005, стр. 4.
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правда на Европската Унија кои имаат повеќе супранационален 
карактер, па се до Советот на Европската Унија и Европскиот 
совет кои се од меѓувладина природа. Оваа институционална 
констелација исто така вклучува и голем број на разновидни 
неформални институционални аранжмани, т.е. практики, 
конвенции, норми, верувања, вредности и обичаи. 

Ваквото богатство на институционални премрежувања 
претставува идеална подлога за тестирање на голем број на 
теоретски модели. Оттука, „новиот институционализам“ 
вклучува широк опсег на интереси. Тој се занимава со 
најразлични институционални аспекти, како на пример: 
правната заснованост на институциите во европските договори, 
импактот на историските одлуки врз институционалниот 
дизајн, како и релациите и пазарењата помеѓу главните актери 
во рамките на двата совети. 

Основната претпоставка и појдовна точка на новиот 
институционализам е синтагмата институциите се важни. 
Доколку институциите се дефинираат како релативно 
постојани збирови на правила и организирани практики, 
вметнати во рамки на структури на значења и ресурси кои се 
релативно непроменливи во однос на промената на поединци 
и променливите  надворешни околности330, тогаш нивната 
важност не произлегува само од тоа што тие имаат големо 
влијание врз финалните исходи на определени процеси, 
туку таа произлегува и од нивната улога на обликувачи на 
поведението на актерите кои се поврзани со нив, како и 
од различните посебни институционални култури кои се 
развиваат низ определени временски периоди. Уште повеќе 
што тие го шират своето влијание врз националните елити 
при што се позиционираат како релевантен простор за 
разрешување на конфликти. Како што вели Розамонд: 

330  March, James и. Olsen. Johan.  „Rediscovering Institutions“. New York: Free Press, 
1989; March, James и. Olsen. Johan. „Democratic Governance“. New York: Free Press, 1995
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„Наместо да бидат едноставни и пасивни средини 
во чии рамки се јавува политиката, институциите 
обезбедуваат различни контексти каде што 
актерите можат да воспостават релативно 
висока сума на пазарења со позитивни исходи. 
Институциите нудат собиралишта кои се 
„богати со информации“ каде што преовладува 
транспарентноста и каде што степенот на доверба 
е висок. Тие ја заземаат улогата на интервентни 
варијабли помеѓу преференците на актерите и 
производите на јавната политика“.331 

Тие исто така успеваат да преземат делови од суверенитетот 
на државите членки кои се директно поврзани со донесувањето 
на одлуки и владеењето на неколку хармонизирани сектори. 

Имајќи ја предвид амбивалентноста на теоретските 
модели кои ја објаснуваат природата на процесот на 
институционализација, новиот институционализам 
претставува синтеза на различни тероетски гледишта 
кои ја отсликуваат комплексноста на европскиот 
институционален дизајн. Во својот месотеоретски контекст 
новиот институционализам не претставува унифицирана и 
еднострана истражувачка платформа. Тој се манифестира 
низ три теоретски пристапи. Тие теоретски модели се 
институционализмот на рационален избор, социолошки 
институционализам и историски институционализам. 

Институционализам на рационален 
избор

Институционализмот на рационален избор во голема 
мера се надоврзува на Моравчик и теоријата за либерална 
меѓувладина соработка, при што се потенцира рационалната 

331  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.114.
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природа на политичкиот процес во чии што рамки не прават 
исклучок ниту институциите кое се воспоставуваат со цел да го 
канализираат максимизирањето на државните интереси. Така, 
во типичен рационалистички манир, институционализмот 
на рационален избор се заснова на претпоставката дека сите 
актери во соодветни општествени аранжмани се стремат кон 
максимизирање на своите интереси преку искористување на 
институционалните уредувања кои им стојат на располагање. 

Консеквентно, овој теоретски пристап претставува 
засебен рационалистички модел кој претпоставува постоење 
на фиксирани преференци и рационално однесување помеѓу 
сите актери во Европската Унија т.е. поединци, државите 
членки и супранационалните организации; при што се 
испитуваат начините преку кои владите на државите членки 
воспоставуваат институции кои подоцна го ограничуваат и 
канализираат нивното поведение.332

Оттука, овој пристап се фокусира врз институциите како 
медиуми за спроведување на трансакции, т.е. како арени во чии 
рамки националните актери можат да ги ускладат сопствените 
приоритети. На нив се гледа како на збир на позитивни 
(стимуланси) и негативни (правила) мотивации за поединци, 
при што индивидуалната макзимизација на користа е извор на 
динамиката на поведение во рамките на овие модели.333 

За теоретичарите на институционализмот на рационален 
избор, институциите се важни бидејќи тие делуваат како 
интервентни варијабли, ова значи дека институциите не 
ги пореметуваат функциите на преференците, туку дека 
тие ќе имаат влијание врз начините преку кои актерите ги 
проследуваат тие преференци.334 Следствено, како што внатре 

332  Pollack, Mark A. „International Relations Theory and European Integration“. Journal 
of Common Market Studies. Vol. 39. Nо. 2, 2001, стр. 225.
333  Peters, B. Guy. „Institutional Theory in Political Science. The ‘New Institutionalism’ 
“. London: Pinter, 1999, стр. 45.
334  Rosamond, Ben. „New Theories of European Integration“.  во: Cini, Michelle (ed.). 
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во самите институции се јавуваат суштински промени, така 
аналогно тие промени влијаат врз поведението на различните 
актери. 

Но, според институционализмот на рационален избор  
битно е да се потенцира правниот аспект на институционалниот 
дизајн. Низ оваа призма институциите се перцепираат низ 
институционалните норми; тие претставуваат легалистички 
ентитети кои им служат на националните влади. Нивната 
дефиниција е стриктно поврзана со идејата на формални, 
правно обликувани организации. Тука се потенцира 
начинот на донесување на одлуки кој е контролиран преку 
воспоставувањето на строги формални процедури. Ова 
значи дека процесот на креирање на приоритети внатре 
институциите е од егзогена природа. Дури и во случајот на 
Комисијата која има нагласена супранационална нишка, 
државите го воспоставуваат системот на комитологија кој 
игра улога на контролен механизам на супранационалните 
извршни активности на Комисијата. Тие се креирани од 
страна на државите со цел самите држави да имаат корист од 
нив. Институциите им овозможуваат на државите интимно да 
се запознаат со меѓусебните цели, аверзии, вкусови и домашни 
ограничувања.335 

Токму ова централно позиционирање на 
формалните правила  е  воедно и најголемата критика на 
институционализмот на рационален избор. Овој пристап се 
чини дека свесно ги игнорира неформалните практики кои 
во определени случаи се дури и поважни од формалните 
аранжмани. Од друга страна, друга линија на критика укажува 
и на неспособноста на институционалистите на рационален 
избор да ги објаснат причините поради кои се доаѓа до 
определени институционални решенија и како се доаѓа до 

„European Union Politics“. Oxford: Oxford University Press, 2003, pp.115.
335  Sandholtz, Wayne. „Membership Matters: Limits of the Functional Approach to 
European Institutions“. Journal of Common Market Studies Vol.34 No.3, 1996, стр. 406.
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консензус, или како што забележува Руџи, немањето на 
објаснување како европските држави и останатите социјални 
актери дошле до „нивниот моментален идентитет и интересите 
кои се претпоставува дека произлегуваат од него“.336

Социолошки (конструктивистички)  
институционализам 

Социолошкиот институционализам фундаментално 
почива врз премисите на конструктивистичката и 
структуралистичката школа во рамките на политичката 
теорија и теоријата на меѓународни односи. Основна премиса 
на ваквите гледишта е важноста на идентитетите, идеите и 
вредностите како извор на соодветна политичка интеракција. 

Оттука, резултатите на определена општествена динамика 
не се исклучиво исход на претходно вкалкулирани дејствија 
насочени кон остварување на индивидуални интереси, 
туку, напротив, тие можат да бидат функција на влијанието 
на определени социјално конструирани општествени 
вредности и норми. Бидејќи целата општествена реалност е 
социјално конструирана, така и организацијата и работата на 
институционалните уредувања е социјално предодредена, т.е. 
зависи од социјалниот контекст во кој што тие се воспоставени 
и работат. Консеквентно, институциите не можат да бидат 
третирани како комплетно рационални опкружувања при 
што би се занемарила вредносната и идеолошката компонента 
на општестевеното опкружување од кое што потекнуваат 
и самите институционални актери. Затоа во вакви услови 
рационалистичките калкулации се сметаат за неефективни 
бидејќи конструктивистите сметаат дека интересите се во 
голема мера ендогени во рамките на социјалната интеракција.337 

336  Ruggie, John Gerard. „Constructing the World Polity. Essays on International 
Institutionalization “. London: Routledge, 1998, стр. 14.
337  Kaarlejärvi, Jani K. „New Institutionalism and the Study of European 
Institutionalisation“.Paper Prepared for the Second ECPR Conference, 2003
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Во овој контекст Краточвил и Руџи ги разбираат 
институциите како социјално конструирани ентитети338, дотаму 
што Руџи укажува дека социолошкиот институционализам  
смета дека системот на држави е вметнат во едно општество 
на држави кое вклучува збирови на вредности, правила и 
институции кои се општо прифатени од страна на државите 
и кои функционирањето на системот на држави го прават 
возможно – балансот на моќ, на пример, доколку се гледа 
од призма на  намерен институционален инжињеринг, е 
вреднуван од државите поради неговиот придонес кон нивната 
слобода и целокупната стабилност.339 

Споредено со рационалистичкото објаснување на 
институционалната суштина, според конструктивистичката 
логика целите и процедурите на меѓународните организации 
се посилно детерминирани  од страна на стандардите на 
легитимитетот и соодветноста на меѓународната заедница 
на која што припаѓаат отколку утилитарната побарувачка за 
ефикасно решавање на проблемите.340 

Оттука произлегува аргументот на логиката на соодветност 
како детерминанта на однесувањето на институционалните 
актери кои ги креираат сопствените преференци врз 
основа на сопственото институционално опкружување. 
Фокусирајќи се на улогата на институционалните норми и 
поведението на институционалните актери, социолошкиот 
институционализам не ја прифаќа рационалистичката „логика 
на консеквентност“ во објаснувањето на поведението на 
актерите вклучени во интеграцискиот процес, туку напротив 
воспоставува  „логика на соодветност“ која аргументира дека 

338  Kratochwil, Friedrich и Ruggie, John Gerard. „International Organization: A State 
of the Art or an Art of the State“. International Organization. Vol. 40. Issue 4, 1986, стр. 
753 – 775.
339  Ruggie, John Gerard. „Constructing the World Polity. Essays on International 
Institutionalization“. London: Routledge, 1998.стр. 11.
340  Schimmelfennig, Frank. „The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, 
and the Eastern Enlargement of the European Union“. International Organization. Vol. 55. 
No. 1, 2001, стр. 68.



214

поведението и дејствијата на актерите во интеграциските 
аранжмани не се придвижувани од проста калкулација на 
трошоци и придобивки, туку од уверението за исправноста 
на нивното поведение во еден поширок општествен контекст, 
каде што соодветноста на нивното поведение е дефинирано од 
страна на доминантните идеи, идентитети, аргументи, норми 
и очекувања. 

Во вакви социјализирани средини, актерите носат одлуки 
кои се во согласност со перцепциите за она што е општествено 
вредно и прикладно, па затоа се спремни да одат и против 
нивните материјални интереси со цел да не бидат перцепирани 
како недоверливи и несоодветни.341 Посебен акцент се става 
врз развојот на посебен интерен институционален систем 
на верувања кои меѓународните организации се обидуваат 
да го наметнат по пат на процеси на социјализација. Оттука, 
социолошкиот институционализам првенствено се занимава 
со објаснување на влијанието на институциите и нормите на 
Европската Унија врз однесувањето на актерите во домашната 
и меѓународната политика.342 

Социолошкиот институционализам го поместува 
фокусот врз когнитивните карактеристики на институциите. 
Овој теоретски пристап ги обработува улогите на 
комуникацијата, аргументацијата и убедувањето во рамките на 
институционалната средина. Според Розамонд социолошкиот 
институционализам се занимава со капацитетот на 
културолошки и организациски практики (институции) да 
ги обликуваат преференциите, интересите и идентитетите 
на актерите во општествениот свет (оттука социолошки 

341  March, James и. Olsen. Johan.  „Rediscovering Institutions“. New York: Free 
Press, 1989; March, James и. Olsen. Johan. „Democratic Governance“. New York: Free 
Press, 1995; Hall, Peter A. и Taylor, Rosemary C.R. „Political Science and the Three New 
Institutionalisms“. Political Studies. Vol. 44. No 5, 1996, стр. 949
342  Risse, Thomas. „Social Constructivism and European Integration“. во  Antje Wiener 
и Thomas Diez, (eds): European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press, 2009 
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институционализам).343 

Клучниот збор во овој контекст е културата на  
институциите или попрецизно социолошкиот 
институционализам анализира како процесите на 
комуникација и убедување дејствуваат во институционалните 
опкружувања. Тука како предмет на истражување се 
наметнуваат организациите, шаблоните на однесување и 
вредносните системи внатре институциите. Социолошкиот 
институционализам исто така гледа на актерите во процесот 
како на креатори на интереси бидејќи според овој теоретски 
пристап интересите се производ на внатреинституционална 
интеракција меѓу актерите. Или како што констатира 
Розамонд, за социолошките институционалисти интересите 
и идентитетите се ендогени (произлегуваат од внатре) во 
однос на процесот на интеракција кои го претставуваат 
самите институции.344 Следствено, Чекел констатира дека 
социолошките институционалисти често се зафаќаат со 
емпириски потраги по таканаречените „претприемачи на 
норми“ – добро позиционирани индивидуални актери кои 
често можат да ги претворат сопствените индивидуални 
верувања во пошироки, споделени сфаќања.345 Во овој контекст 
Јохансон укажува на создавањето на институционални 
интереси и идентитети, според логиката на „соодветност“ 
наспроти логиката на „консеквентност“. Според него, низ оваа 
призма социјализацијата би можела да доведе до соодветна 
реконцептуализација на идентитетите.346    

Второто поле на интерес за новиот институционализам 
е процесот на интеракција и соработка меѓу различни 

343  Rosamond, Ben. „Theories of European Integration“. Basingstoke: Palgrave, 2000, 
стр.114.
344  ibid, стр.119.
345  Checkel, Jeffrey.  „Social Construction and European Integration“. во Thomas 
Christiansen, Knud Erik Joergensen и Antje Wiener. (eds.). „The Social Construction of 
Europe“. London: Sage Publications, 2001, стр. 57. 
346  Johansson, Karl Magnus.  „Party Elites in Multilevel Europe: The Christian Democrats 
and the Single European Act“. Party Politics Vol 8. No.4, 2002, стр.427.
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институции. Социолошкиот институционализам, во форма 
на деривација на овие врски, ги деконструира институциите 
и како веродостојни ресурси за создавањето и развивањето на 
нови институции.

Историски институционализам 

Во споредба со двата горенаведени институционалистички 
модели, историскиот институционализам претставува 
поекстензивна теоретска елаборација која наоѓа опсежна 
апликација во истражувањето на процесот на европска 
интеграција. Историскиот институционализам зазема 
средишна поставеност помеѓу рационалистичките и 
конструктивистичките погледи врз политичката интеракција 
пришто овој теоретски пристап инкорпорира елементи и 
од двата институционализми. Така и самиот пионерски 
потфат на Телен и Стеинмо  за воспоставување на овој модел 
аргументира дека институционалните интереси се креираат 
преку влијанието на процеси кои се и од социјална, но и од 
политичка природа.347 

Суштински параметар на овој теоретски модел е 
временската димензија на процесот на институционализација 
каде што се анализира воспоставувањето и работата на 
институциите низ една временска призма.348 Во овој контекст, 
историскиот институционализам придава голема важност 
на внатреинституционалните практики кои се создаваат во 
рамките на поголеми временски периоди и нивното влијание 
врз поведението на институциите во справувањето со 
надворешни притисоци.  

347  Thelen, Kathleen. и Steinmo, Sven. „Historical Institutionalism in Comparative 
Politics“. во Steinmo, Sven.  Thelen, Kathleen и Frank Longstreth (eds.). „Structuring 
Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis“. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992, стр. 1 – 32.
348  За повеќе околу временската (историска) димензија види: Bulmer, Simon. 
„Politics in Time Meets the Politics of Time: Historical Institutionalism and the EU 
Timescape“. Journal of European Public Policy Vol.16 No.2, 2009, стр. 307–324.
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Институционалната интеракција во контекст на 
Европската Унија се анализира од аспект на институционалните 
промени низ подолги временски периоди при што се потенцира 
улогата и на формалните и на неформалните процедурални 
модуси со што значително се зголемува теоретскиот опсег. 
Така според Хол и Тејлор преку вклучувањето на формалните 
правила на институционализмот на рационален избор и 
неформалните правила кои ги промовира социолошкиот 
пристап, историскиот институционализам го дефинира 
односот помеѓу институциите и индивидуалното однесување 
во многу пошироки рамки споредено со останатите теоретски 
експликации.349 

Според овој поглед, институциите во своето битие се 
кумулативни аранжмани и тие многу лесно можат да ги 
надживеат своите создавачи. Во оваа смисла, одлуките кои ги 
носат институциите имаат долгорочни импликации и ефекти 
наспроти нестабилноста и непредвидливоста на националните 
приоритети. 

Институциите се „лепливи“ структури кои многу тешко 
подлегнуваат на промени. Тие можат да  воспостават цели 
и одредници и да генерираат исходи кои во крајна линија 
се многу поразлични од визијата на оние кои ги создале 
овие институции. Со други зборови, самите институции се 
прецепираат како актери. Оттука, процесот на креирање на 
приоритети внатре институциите е од ендогена природа. 
Така, на институциите се гледа како на кодови на однесување, 
носители на искуство, вештини, знаење, вредности и модели 
за извршување на работите. 

Сите овие елементи укажуваат дека институциите 
можат да развијат сопствен идентитет и интереси. Така, тие 
преку својата еволуција успеваат да ја поткопаат и ослабат 

349  Hall, Peter A. и Taylor, Rosemary C.R. „Political Science and the Three New 
Institutionalisms“. Political Studies. Vol. 44. No 5, 1996, стр. 938.
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државната контрола и  истовремено да имаат големо влијание 
врз целокупниот процес. Тука, теоретичарите на историскиот 
институционализам покажуваат посебен емпириски интерес 
кон импактот врз процесот на креирање и имплементирање 
на јавна политика кој е провоциран од страна на различните 
констелации на институционалните култури и пред се улогите 
на Комисијата и Европскиот парламент како претприемачи и 
креатори. Или како што вели Крисочу: Супранационалните 
институции како што се Комисијата и донекаде Европскиот 
парламент имаат овластувања во воспоставувањето на 
агендата кои го лимитираат капацитетот на државите да 
практицираат формална политичка контрола, колективно или 
индивидуално, врз исходите од процесот на интеграција“.350

Консквентно историскиот институционализам во својата 
историска анализа на влијанието на институциите врз изборот 
и развојот на јавната политика низ временската призма 
развива засебен пристап на историски предодредено делување 
(path dependency) кој укажува дека слободата во одлучувањето 
и креирањето на политиките се лимитирани од страна на 
претходни историски одлуки и институционални аранжмани. 

Историскиот институционализам ги нагласува 
меѓузависноста и ограничувањата кои ги наметнуваат 
институционалните и политичките решенија vis a vis идниот 
развој. Следствено, движечките национални приоритети 
се непланирана последица од претходна интеграција. 
Приоритетите и моќта наспроти процесот на интеграција се 
ендогени, а не егзогени структури. Економската интеграција 
и институционалниот развој со тек на време самите себе се 
зајакнуваат по пат на континуиран фидбек кој се нарекува 
„прелевање“ и кој се развива во две насоки.351 Социјално 
прелевање - кога претходни одлуки можат да предизвикаат 

350  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр.113.
351  George, Stephen. „Politics and Policy in the European Community“ Oxford: Oxford 
University Press, 1985
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промени во националните приоритети, кои пак промовираат 
понатамошна интеграција и политичко прелевање – кога 
меѓународните институции можат да ги видоизменат условите 
под кои владите преговараат нови спогодби.352  

Концептот на историски предодредено делување е 
централен аргумент и во моделот на Пиерсон кој се наметнува 
како водечко име на историскиот институционализам.353 Тој 
укажува како политичките процеси во определен временски 
момент воспоставуваат определени процеси и траектории 
кои многу тешко би можеле да се вратат назад или драстично 
да се видоизменат бидејќи тие веќе креирале механизми 
на позитивни повратни спреги и зголемена корист за сите 
инволвирани актери.354 Притоа самата волја на инволвираните 
актери за максимизација на сопствените интереси ги втурнува 
во потреба од создавање на институционални аранжмани кои 
подоцна создаваат конјуктури кои се некогаш и фундаментално 
различни од првобитните позиции при што произлегуваат 
исходи кои воопшто не биле очекувани ниту посакувани. Во 
овој контекст, иронично зависноста е уште поголема кога се 
воспоставуваат формални инстутуционални правила, бидејќи 
кога еднаш политиките или институционалните норми ќе 
се воспостават, правилата на одлучување кои би донеле 
понатамошна промена, и кои бараат едногласност или скоро 
едногласност, всушност ја прават ревизијата екстремно тешко 
остварлива.355 

352  Moravcsik, Andrew. „The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht“. Ithaca: Cornel University Press, 1998, стр. 489.
353  Pierson, Paul. „The Path to European Integration: A Historical Institutionalist 
Perspective“.  Program for the Study of Germany and Europe Working Paper No. 5.2, 1994; 
Pierson, Paul. „The path to European Integration: a Historical Institutionalist Analysis“. 
Comparative Political Studies Vol.29 No.2, 1996, стр. 123–63; Pierson, Paul. „The Path to 
European Integration: a Historical-Institutionalist Analysis“. во Sandholtz, Wayne. и Stone 
Sweet, Alec.  (eds.), „European Integration and Supranational Governance“. Oxford: Oxford 
University Press, 1998, стр. 27–58; Pierson, Paul. „Politics in Time: History, Institutions and 
Social Analysis“. Princeton: Princeton University Press, 2004
354  Pierson, Paul. „Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis“. Princeton: 
Princeton University Press, 2004, стр. 17-54.
355  Pierson, Paul и Leibfried, Stephan. „Multitiered Institutions and the Making of Social 
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Оттука,  според Пирсон институциите врз основа на 
својата флексибилност, која произлегува од неформалните 
норми, се наметнуваат како клучен фактор во европскиот 
историски процес. Затоа за Пирсон историскиот 
институционализам потенцира како еволуцијата на правила 
и политики заедно со социјалните адаптации креираат едно 
растечко структуирано уредување кое ги ограничува опциите 
кои им стојат на располагање на сите политички актери.356 

Пирсон ја развива својата критика на теоријата на 
либерална меѓувладина соработка која укажува на промена 
во феноменологијата на процесот на европска интеграција 
од аранжман на меѓувладина соработка во една колективна 
форма на дисперзија на авторитет со исклучително моќни 
институции. Во оваа смисла историскиот институционализам 
во голема мера е комплементарен со теоријата на повеќестепено 
владеење преку аргументирањето на фрагментација на 
државната моќ на сметка на определени недржавни актери 
и намалувањето на значењето на државните интереси во 
продуцирањето на исходите на интеграцискиот процес. 
Следствено Пирсон тврди дека фокусирањето само врз големи 
историски настани не е доволно за да се заокружи сликата за 
интеграцискиот процес. Притоа се поставува прашањето на 
долгорочната одржливост на оригинерните договорни цели за 
чие што остварување е воспоставено делегирањето на моќ врз 
супранационалните институции.357

Историскиот институционализам развива уште една 
теза која го зајакнува аргументот за наметнувањето на 
институционалните влијанија наспроти ексклузивноста на 

Policy“. во Leibfried, Stephan. и Pierson, Paul. (eds.). „European Social Policy. Between 
Fragmentation and Integration“. Washington, D.C.: The Booking Institution, 1995, стр. 12
356  Pierson, Paul. „The path to European Integration: a Historical Institutionalist 
Analysis“. Comparative Political Studies Vol.29 No.2, 1996, стр. 147
357  Pierson, Paul. „The Path to European Integration: a Historical-Institutionalist 
Analysis“. во Sandholtz, Wayne. и Stone Sweet, Alec. (eds.), „European Integration and 
Supranational Governance“. Oxford: Oxford University Press, 1998, стр. 34-50
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внатредржавната формација на интереси. Теоретичарите 
на историскиот институционализам укажуваат на ситуации 
кога последиците од определени одлуки во рамките на 
интеграцискиот процес се често непредвидени, непланирани 
и непосакувани и се последица на различните (често 
спротивставени) приоритети на институциите и државите 
членки. 

Овие разлики честопати продуцираат „замки на заеднички 
одлуки“ како што ги нарекува Шарпф, т.е. „празнини“ во 
типологијата на Пирсон. Според Шарпф, замките на заеднички 
одлуки се манифестираат кога владите се принудени да се 
согласат со непосакувани аспекти на определени политики 
поради тоа што се приморани на едногласна поддршка за 
било кој нов закон или измена на договорите (најчесто кај 
Заедничката земјоделска политика). Така определни влади се 
наведени да одат на остварување на минимални приоритети 
поради опасноста доколку се оди кон поголем степен на 
остварување на приоритетите, други влади би ја блокирале 
политиката. 358 

Според Пирсон, празнините се однесуваат на 
појавата на значајни разлики помеѓу институционалните и 
политичките преференци на државите членки и реалноста 
на функционирањето на институциите и јавните политики. 
Тука тој укажува на неколку ситуации кога се појавуваат 
празнини.359 

Тие се јавуваат поради тоа што политичките елити во 
демократските режими не обрнуваат преголемо внимание 
врз последиците на нивните одлуки бидејќи нивните мотиви 
секогаш се детерминирани од желбата за максимизација 

358  Scharpf, Fritz W. „The Joint-Decision Trap. Lessons From German Federalism and 
European Integration“. Public Administration Vol. 66.  No. 2, 1988, стр. 239–278.
359  Pierson, Paul. „The Path to European Integration: A Historical Institutionalist 
Perspective“.  Program for the Study of Germany and Europe Working Paper No. 5.2, 1994, 
стр. 4-5
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на интересите кои се повеќе поврзани со краткорочните 
импликации на изборните циклуси отколку долгорочните 
импликации врз националниот суверенитет. 

Од друга страна, според Пирсон празнини се јавуваат како 
последица на непланирани последици бидејќи политичарите 
имаат недостаток на информации во рамки на нивното 
учество во комплексни и меѓузависни средини, каде што 
интеракцијата и дистрибуцијата на повратни информации се 
распространети насекаде. 

Третата причина за појава на празнини се јавува поради 
тоа што  интересите на политичарите на власт за определена 
јавна политика се менуваат со текот на времето (најчесто 
како последица на изборни промени) со што преференците 
на носителите на одлуки во државите членки не можат да 
бидат константни. Меѓутоа, ваквата промена на преференци 
е ограничена од страна на кумулативни институционални 
рестрикции. Така, политичките актери во државите членки 
не се во можност да издејствуваат промени кои ќе бидат 
компатибилни со новите интереси бидејќи се ограничени од 
страна на институционалните аранжмани кои се последица на 
одлуките базирани на нивните претходни интереси т.е. биле 
договорени од страна на нивните претходници.   

Последната причина за појава на празнини во државната 
контрола врз процесот на интеграција се јавува бидејќи 
историската еволуција на процесите на јавна политика ги 
зголемува трошоците за спроведување на некои опции кои 
претходно стоеле на располагање. Така, спроведувањето на 
веќе договорени политики предизвикува соодветни акции 
на социјалните актери кои се адаптираат на новите норми 
на едно микро ниво. Оваа интеракција создава долгорочни 
обврски кои пак значително ги зголемуваат трошоците за 
враќање на претходната состојба. Кога веќе еднаш ќе започне 
имплементацијата на определена политика, таа создава 
општествени и економски практики кои тешко можат да се 
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сузбијат и ситуацијата да се врати на претходното статус кво. 

Следствено, ваквите трошоци во голема мера ја 
намалуваат моќта на државите за манипулација. Во ваква 
констелација, дури ни заканата на определена држава членка 
за излегување од интеграцискиот аранжман т.е. Европската 
Унија, нема влијание како на пример во случаи на меѓународни 
преговори каде што државата може да се откаже од претходно 
договореното. Доколку се има предвид комплексноста и 
степенот на меѓузависност и испреплетеност на политиките и 
актерите во Европската Унија, државите се соочени со толку 
големи трошоци за излез од Унијата, па таквото сценарио е 
тешко остварливо. Следствено, појавата на празнини низ една 
еволутивна димензија на процесот на интеграција води до 
состојба на таканаречено „заклучување“ на државите членки 
поради тешкотиите за враќање на претходните позиции при 
што трошоците за еден таков потфат се толку големи што 
целата идеја во крајна линија станува непожелна. Следствено, 
растечката комплексност и распространетост на областите 
во чии рамки се одвива процесот на донесување на одлуки 
во голема мерка ја отежнува и попречува моќта и волјата на 
државите членки за воспоставување на целокупна контрола 
врз процесот на интеграција.  

Теоретскиот модел на историскиот институционализам 
ја потенцира поливалентната природа на процесите на 
интеграција и како таков ужива соодветна популарност во 
академската дебата. Сепак тој се соочува и со определени 
критички погледи кои се однесуваат на неговата индиферентност 
кон процесите на институционални промени.  Така Питерс 
соодветно укажува дека  историскиот институционализам 
не претставува плоден извор на објаснувања за  промената 
во организациите и институциите.360 Од друга страна, Полак 
укажува и на неколку генерички предизвици на кои овој 

360  Peters, B. Guy. „Institutional Theory in Political Science. The ‘New Institutionalism’ 
“. London: Pinter, 1999, стр. 70
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теоретски модел треба да посвети повеќе внимание во иднина, 
пред сè, спецификација и тестирање на попрецизни хипотези 
околу механизмите на историски предодреденото делување 
и влијанието на временските фактори врз траекторијата на 
процесот на европска интеграција.361

*********

Дискурсот на нов институционализам е исклучително 
важен дел од теоретскиот мозаик на европска интеграција. 
Како теоретски модел, тој го истражува суштествениот аспект 
на улогата на институциите; една констектуализација на 
европската реалност која иако не во потполност игнорирана, 
долго време беше заобиколувана од страна на поопширните 
теоретски согледувања. Како што аргументира Крисочу, 
веројатно една од најбитните услуги кои ги спроведуваат 
институциите како не неутрални арени на владеење е тоа што 
тие нудат алтернативни патишта за мапирање на очекувањата 
на актерите во врска со прашањата на социјална и политичка 
промена.362 

Несомнено овој теоретски пристап покренува 
предизвикувачки прашања кои понатаму треба да се 
истражуваат. Следствено, институционализмот има потреба 
од надградба бидејќи не може да застане на принципот дека 
институциите се важни. Неговата употребна вредност не 
може да се исцрпи само преку анализата на важноста на 
институциите во процесот на испорака на резултати, затоа 
што е потребна и институционалистичка анализа и на самите 
резултати. 

361  Pollack, Mark. „The New Institutionalisms and European Integration“. во  Antje 
Wiener и Thomas Diez, (eds): European Integration Theory, Oxford: Oxford University 
Press, 2009, стр. 125-143
362  Chryssochoou, N. Dimitris. „Theorizing European Integration“.  London: Sage 
Publications, 2001, стр..114
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