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Изминативе години покажаа дека никој не може да нап-
рави таков хаос со нас, како ние самите. Сè почна кога ги 
расипавме зборовите/ термините и нивното вистинско зна-
чање. Се начна суштината на принципите за конкурентност 
и професионалност кај граѓаните и фирмите, на трајноста и 
квалитетот кај еснафите.

Кога тргнавме така, знаев дека на крај не можеа да кур-
тулат и да останат негибнати ни бројките, податоците и 
фак  тите. Дури и тие, треба да се сменат, да се "прилагодат" 
на новонастанатата реалност во која ниедна вредност ни 
големина не личи на себе, туку е извитоперена како во цир-
куско/ прекршено огледало. Имено, последниве месеци се слу-
чува нешто чудно во...

Љубомир КЕКЕНОВСКИ

...македонската економија, ниедна 
бројка од планираните не ни се оства-
рува, но и на ниедна бројка која про-
излегува од институциите не й се ве-
рува.

Поконкретно, по спектакуларниот 
пад во јануари на индустриското про-
изводство од 45 отсто, не може да се 
опра име до сега и првата половина од 
годинава ја завршуваме со 25 отсто пад 
во однос на истиот период лани. Но, од 
другите државни органи скоро е усвоен 
ставот дека бројките не се точни и дека 
нас всушност ни е многу подобро од 
она што ни го соопштуваат официјалните 
институции, во овој случај Заводот за 
ста тистика. Ова е единствен пример ко-
га една особено важна државна инс титу-
ција официјално се третира како да е 
free rider (слободен јавач) во општест-
вото.

Веројатно затоа никако да ги пого-
диме проекциите на инфлацијата, на 
пред видениот и остварен раст на Опш-
тествениот производ, на проектираниот 
извоз и увоз... Така, до првото полугодие 
ниедна бројка  не ни се поклопува. Пла-
нираниот раст од 4 отсто, на Општест-
вениот производ станува тешко оствар-
лив, а наместо предвидента инфлација 
од 2,7 отсто остварена е 0,7 отсто, иако 
некои извештаи велат дека сме во де-
флација.

Во меѓувреме никакво објаснување 
на процесите или пак толкување на број-
ките од никаде не стига. Веројатно тре-
ба да им веруваме на збор, а од секоја 
страна различно се зборува. Со ова ГЛУ-
ПОСТА кај нас ГО ИГРА ПОСЛЕДНИОТ 
ТАНЦ. Кога ќе се дојде до  такво соз на-
ние, што повеќе нема ни потреба ни 
простор за борба/ негирање на ставови 

и мислења, последна инстанца со која 
мо же да се заврши е менување или неп-
ризнавање на  бројките.

Веќе подолго време, просто реф лек с-
но се обидуваме да  ЈА НЕ ГИРАМЕ РЕ-
АЛНОСТА И ОБЈЕКТИВНОСТА НА ПРО-
ЦЕСИТЕ. Притоа, сосем е неважно дали 
оцен ките доаѓаат од странски или до-
машни анализи и извештаи. На исто-
пореното огледало пред нас попрво 
одговараме со фрлање камен врз него 
откол ку со замислување врз сопст ве-
ните слабости и недоследности.

Причините и решенијата за тоа мора 
да се бараат барем на две места. ПРВО, 
алармантна е потребата од конечно 
апсол  вирање еднаш засекогаш дека 
НЕМА ДЕМОКРАТИЈА БЕЗ НЕЗАВИСНИ 
И АВТО РИТЕТНИ ИНСТИТУЦИИ кои се 
јавни добра како и самата Влада. Затоа 
што, само тие ја потпираат државноста 
и се единствените релевантни партнери 
за комуникација на  граѓаните внатре и 
за другите држави надвор. Никогаш и 
никаде не ја крепеле демократијата 
личности, па колку и да се подобни, па-
метни или  харизматични.

ВТОРО, ако се гледа конкретниот 
случај на ЗАВОДОТ ЗА СТАТИСТИКА 
ко ја воопшто НЕ Е МАРГИНАЛНА ИНС-
ТИТУЦИЈА, неопходно е почитување на 
процедура во објавувањето на бројките. 
Имено, сите светски институции од 
ваков вид во САД или Европа имаат 
економски совети кои ги разгледуваат 
добиените податоци на службите и ја 
проверуваат нивната конзистентост со 
други податоци и состојби. Така, можат 
да ги упатат на проверка со вкрстување 
на податоците, подетално следење на 
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временските серии/ трендови за точно 
да ги утврдат причините за растот или 
падот на одредена појава. Со тоа од 
една страна вршат стручен надзор, но 
од друга страна имаат и доследно образ-
ложение на процесите и бројките.

Дополнително на претходното НАС-
ТАНА ВИСТИНСКА ХАВАРИЈА во сис те-
мот НА ВРЕДНОСТИТЕ. На вре ме то 
зна м дека најдобрите од генерацијата 
оде ле во учителска школа. Денес, како 
по казна, полошите заминуваат да го 
печат овој благороден занает. Дојде 

време кога ЛОШИТЕ УЧЕНИЦИ МУ СЕ 
ОДМАЗДУВААТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 
А тука сè почнува. Уште од најрани 
години децата ги чувствуваат неправ-
дата и нееднаквоста, гледајќи како мер-
кантилно се однесува учителката/ про-
фесорката кон децата на богатите и 
влијателни граѓани на татковинава.

Со тоа, наместо низ школските при-
мери и поуки да ја почувствуваат силата 
на конкурентноста, учениците раз би-
раат дека некои други правила, вред нос-
ти и критериуми се побитни од борбата 

за знаење и трудољубивоста. Родите-
лите кои сугерираат дека трудот се 
исплатува кога тогаш, испаѓаат смешни 
пред своите деца кои поинаку созреваат 
низ образовните недоследности и број-
ните компромитирачки факти и пос-
тапки. Токму тука се задава најтеш киот 
удар во општеството кој ги прегорува 
како слана тукушто процветаните 
овошки. ОВАА СИВА РЕАЛНОСТ, нај-
ефикасно ИМ ГИ СЕКНУВА СО НИШ-
ТАТА, како единствена татковина НА 
кре ативноста и како ретко место каде 
ДЕЦАТА/ МЛАДИТЕ се суверени.

За општата сигурност на граѓаните 
оче куваме да се грижат оние што се по-
кажаа како ЕКСПЕРТИ ЗА НЕС ТА БИЛ-
НОСТ. Затоа, ако ја барате без бед носта 
како основен предуслов за еко номска 
активност, може да ја најдете само во 
актуелните политички ставови, ГОВОРИ 
или СООПШТЕНИЈА. Додуша, и кај 
МЕДИУМСКИТЕ МЕГАФОНИ, кои место 
од перо и сопствен труд живеат од 
ЕВТИН РЕКЕТ, упропастувајќи го нови-
нар ството како исклучително важна 
про фесија во демократијата, која има за 
задача да ја избистри/ изостри вистин-
ската слика во општеството.

Ваквите состојби ГИ ПРОИЗ ВЕ ДУ-
ВААТ ВОЗДРЖАНОСТА И СОМНЕЖОТ 
како доминантни категории кои го над-
владуваат потребниот оптимизам пот-
секувајќи ги крилјата на економската 
ини цијативност. Неповторлив впечаток 
е дека место Џи Ди Пи-то во државава 
ни расте само претпазливоста, зашто 
одамна НИКОЈ НИКОМУ ВЕЌЕ ЗА НИШ-
ТО НЕ МУ ВЕРУВА. Кога на нашава ПРЕ-
ВРТЕНА СЛИКА ќе се додадат и актуел-
ните прашања за територијална по дел-
ба, импресијата станува ком плет на.

Во целиов процес ОКОЛУ ДЕЦЕН-
ТРАЛИЗАЦИЈАТА по којзнае кој пат НИ 
УСПЕВА ДА ЈА ПРОМАШИМЕ ТЕМАТА, 
што е веќе воспоставена закономерност 
во нашава провинција. Имено, место 
расправа за обични мали животни 
прашања, на ЕТНИЧКИТЕ ПОГЛАВИЦИ 
им успеа докрај да ја изматат водата и 
уште еднаш ги покренаа примитивните 
страсти кои циклично ги потпалуваат за 
на крај привремено да се задоволат 
само актуелните партиски елити. Имено, 
преовладува една типично феудална 
(воена) реторика за освојување на нови 
простори и поделба по "природни" 
граници, до езера, реки и улици кои 
заед но со претходната конфузија можат 
најдалеку да нè одведат до протек торат-
скиот ќорсокак. 

 


