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...на поединците/фирмите и на 
нив ната поврзаност со актуелните 
оли гарси. Кога треба да предаваме 
стро го економски теми пред на-
ши те студенти, анализирајќи фе-
но мени од високоразвиените еко-
номии, доследно следејќи ја про-
фе сионалната обврска да не се ин-
волвираме во тривијални полит-еко-
номски превирања, тогаш најточно 
раскажуваме бајки. Затоа што она за 
што зборуваме/предаваме, како за ко-
ни и принципи, никој не може ни да 
го види, ни да го почувствува овде кај 
нас. Имено, дури ни теоретски не мо-
же да се објасни како е можно ед на ма-
ла национална економија со ва ка сил-
ни политички ограничувања, гео по ли-
тич ки и етнички растргната, со сива еко-
номија, невработеност и ка матни стап-
ки највисоки на стариот кон ти нент прак-
тично да егзистира.

Истата непринципиелна приказна ни 
се повторува и со актуелниот предлог за 
нова територијална поделба. Не постои 
подобар начин да се испровоцираат 
ста рите проверени непродуктивни по-
ли тички расправи од отворањето на 

Кога зборуваме/пишуваме за реалните состојби кај нас, во исто време 
мо раме да ги земеме предвид како непроменлива варијабила на-
шиот неферментиран транзиционен менталитет, искривените оче-
ку вања, заедно со сите дребни, а дефектни различности од дру ги от/
нормалниот свет. Така, размислувајќи за конкретни економски слу-
чувања, позитивни или негативни, тогаш всушност мислиме повеќе 
на политика отколку на економија. Поточно, по инерција прво ја ба-
ра ме политичката позадина на успехот или неуспехот...

ТЕМАТА ЗА НОВА ТЕРИТОРИЈАЛНА 
ПО  ДЕЛБА. Ова историски НÈ ВРАЌА 
НА КРАЈОТ НА ПРЕДМИНАТИОТ ВЕК, 
А ПОЛИТИЧКИ НА ПОЧЕТОКОТ НА 
МИ  НАТАТА ДЕЦЕНИЈА, кон еден уна-
задувачки веќе виден циркус во кој на 
сметка на општата загуба на гра ѓа ни-
те привремено ќе ќарат неколку по ли-
тички циркузанти. Економски овој вид 
на расправа нè води директно во фе у-
дално освојување на изворните бу џет-
ски приходи, на градските имоти, згра-
ди, институции, па сè до природните 
бо гатства - руди, извори на вода, шуми, 
па сишта. Еден класичен поствоен ис-
ход, со финална егзекуција во нова пре-
распределба на општественото богат-
ство.

Со тоа ЕКОНОМСКАТА СУШТИНА 
НА ПРОЕКТОТ СЕ СВЕДУВА НА КЛА-
СИЧ НА КОМУНИСТИЧКА ГОЛА РАС-
ПРА ВА САМО ЗА РАСПРЕДЕЛБАТА И 
ЗА МИНАТИОТ ТРУД, а не неопходен 
су дир на концепти за производство и 
придонес во создавање на нов поголем 
оп штествен производ. 

Обидот со политички трансфер 
да се префрлат граѓаните од една ка-

де се мнозинска во друга општина ка-
де се малцинска заедница, во лока-
лен економски превод значи стра о-
тен пад на вредноста на сè што по се-
 дуваат македонските граѓани во тие 
делови. Тука се допира до нај дол на-
та егзистенцијална точка, од ка де 
про говара homo economicus-от на 
секој поединец, затоа што е ди рект но 
засегнат во основното право на вла-
деење со сопственоста. Но, подла бо-
ко анализирајќи го феноменот ќе дој-
де ме до истите заклучоци како и за 
ТАТ. ПРВИТЕ ШТО ЈА НАПУШТААТ ИГ-
РА ТА, а во овој случај ја продаваат зем-
јата/куќата..., ЗЕМААТ НАЈМНОГУ, А 
СИ РОМАШНИТЕ како што и најчесто 
бидува, ОСТАНУВААТ ПОКЛОПЕНИ ОД 
УРНАТИНИТЕ на оваа пирамидална ште-
дилница на нашата политичка свест и 
со вест. Овде се отвора повеќе простор 
за себепреиспитување, отколку за не-
критичко обвинување на кој било друг.

Би било навистина комично да не 
е трагично одново да слушаме колку 
всуш ност сме биле во право и колку 
прав дата била на наша страна. Па ред е 
ве ќе да сфатиме дека правдата одамна 
е на наша страна, уште од Турско, 
Илин ден, Балканските војни, преку 
Букурешт до последната  војна 2001 го-
 дина, но очигледно силата никогаш не 
ни била достатна. Затоа, доста со тоа 
инсистирање дека сме во право, рам-
 нотежа ќе се воспостави кога ќе по-
работима на нашата културна, еко ном-
ска, образовна до воена сила за ко неч-
но нашата правда да добие сми сла и ве-
ри фикација.

Од магичниот круг на нашиов по-
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па ла нечко сивило.
Вториот момент поаѓа од прет по-

став  ка дека во едно веќе длабоко по-
де  лено, етнички и културно, милје ка-
ко што е нашето, легитимно е да се раз-
гледува прашањето на плурализам во 
фондовското финансирање. Тоа би во-
дело, наместо кон сегашното поли тич-
ко надвладување кое се финализира 
во поделба на територијата, во нова 
насока кон отворање на можности за 
одвојување на некои линии на фи нан-
сиски приходи и расходи на ет нич ките 
заедници. Така, добиваме од една страна 
да не се загрозува тери то ријалната 

це ловитост, а од друга стра на до 
поголема одговорност на са мите 
етнички заедници да си го пла ни-
раат развојот. Би се обезбедил пре-
сврт од актуелната пасивна бор-

ба за прераспределба на пос-
тојното во пре мин кон 
продуктивна борба за 
ос во ју ва ња на нови мож-
ности за раз вој. 

Со тоа доаѓаме, всу-
ш  ност, до еко ном ски-
 те поставки на им пе-
ри  јал ниот модел на 
финансирање кој е те-
 риторијално неу  тра  лен, 
а финансиски рес пон-
зивен, при што со авто-

но мијата на при ходите 
и расходите па ралелно се 

зајакнува фи нан  сиската дис-
ци плина.
Покрај сè, со последните слу-

чувања, НА МЕСТО ДОЛГО ОЧЕ-
КУВАНИОТ ИС ЧЕКОР ВО ИД НИ-
НА ТА, ПРАВИМЕ ДВА ЧЕКОРА НА-
ЗАД ВО МИНАТОТО, мес то пре-
овла дување на спасителниот ра ци-
она лен економски пристап, во це-
ли от процес доминира погубниот 
ира  ционален емоционално-етнички 
набој.

Синхронизирано со пред ло зите 
за физичка поделба се одвиваат 

и под   го товките за ду хов-
на делба. По на з на-

чувањето на срп-
ски егзарх, во оче ку-
 вање сме да доби-
еме уште бу гар ски и 
грчки. Така, иако со 
право во новото сто-
летие аплицираме 
за членство во обе-
динета Европа, ре-
тро градните сили 
место во 21, нè под-
го т ву ва ат за влез во 
19 век.

литички дискурс, освен претходно по-
литички преферираниот концепт, мож-
ни се два излеза кои се потпираат на 
економски принципи. Првиот е во 
стро  га диференцијација на ру рал ни-
те и урбаните средини. Тоа бара над-
вла дување на про фесионалниот, ес-
наф скиот пристап, и строга спе ци ја ли-
зација на градските и селските за ни ма-
ња. Поточно, да им се остави про стор 
на ГРАДОВИТЕ КОНЕЧНО ДА СТА  НАТ 
ГРАДОВИ СО АДЕКВАТНА СО ЦИЈАЛНА 
СТРУКТУРА, со спе ци јализација во 
терцијалниот сек-
тор, од носно со 
доминација на 
б а н     к а р   с т в о  т о , 
оси   гурувањето, 
о б   р а   з о  в н и   т е , 
здрав    стве ните ус-
лу   ги и како па зар 
за производите 
од селските сре-
    ди   ни. Во ис то 

вре ме тоа би отво рило ком пле мен та-
рен простор РУ РАЛ НИ ОТ ДЕЛ ДА СЕ 
ФО КУСИРА НА ПРИ  МАРНАТА И СЕ-
КУ Н ДАРНАТА ОБРА БОТ КА НА СУ РО-
ВИ НИТЕ. За жал, во за пад ни от дел на 
држа вата, под налетот на не кон тро-
 ли раниот механички при лив, де мог ра-
фската експлозија и со урба нис тич  ки-
от хаос, економскиот простор и раз ли-
ки меѓу градовите и селата се ско ро 
избришани.Ниту градот останува град, 
ни ту селата се развиваат како села, ту ку 
ме ѓу себно се претопуваат во ед но општо 


