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Транзицијата е перон од кој се прешалтуваат нациите од Вто-
риот - Постсоцијалистички свет во друг свет, од еден во друг 
воз, од една во друга  класа. Првиот свет беше и остана бо-
гатиот за пад, тоа е стандардната   права класа, во која успеш-
ните земји веќе се престроија, а ние како да сме  кинисале кон 
третиот свет на стопанска стаг нација, сива економија, со ци-
јална и друга не си гур ност управуван од квази елити со 
криминална генеза. 

На почетокот од деведесетите, можеби се чудевме/лутевме 
кога една конференција за Балканот беше нас ловена "На патот 
кон нормалноста". По речиси деценија веројатно можеме да 
разбереме зашто така мислеле за нас и анализирајќи ги по да-
тоците за другите земји да апсол вираме дека ние го про ма-
шивме патот за таму. Поточно, кај нас се забележливи обрат ни 
процеси во политичкиот и во економскиот живот. 

Љубомир КЕКЕНОВСКИ

Ако во домашнава економско-по-
литичка арена е тешко да се аргументира 
со бројки, бидејќи сè е дозволено па 
никој никому не признава, компа ра-
тивните економски податоци се не по-
битни. Тие говорат дека, освен нашиот 
стрмоглав стопански пад, другите земји 
со кои треба да се компарираме бе ле-
жат "сензационални резултати". По точ-
но, табелата на економски раст годинава 
за другите земји изгледа вака: Литванија 
10%,  Украина од 9,5 %, Белорусија 8%, 
Летонија 7,5%, Русија 6,3%,  Полска 5%, 
Словачка и Бугарија 4,5%, Словенија 
3,4% и Чехија 3,3%. ЗНАЧИ, ДУРИ И  
НЕДЕМОКРАТСКИТЕ РЕЖИМИ, за как-
ви што ги прогласуваат западњациве  
бе лорускиот и  во последно време рус-

киот, бележат огромен подем. Во исто 
вре ме горенаведениве економии ГО 
НАМАЛИЈА ТРГОВСКИОТ ДЕФИЦИТ 
СО СТРАНСТВО. Каде сме ние во целава 
при казна и зошто не припаѓаме во ова 
друштво??? Прво, затоа што тие го 
обезбедија тоа што нам неподносливо 
ни фали, а упорно го игнорираме- опш-
тествен ред и мир.  

Институционалната процедура за ус-
во јување на законите не е изместена 
или исчашена, туку е ИСКРШЕНА И 
ПАД  НАТА ВО СКУТ на оние коишто ја 
реа  лизираат со години нивната нацио-
нална платформа. 

Треба да се има предвид  дека КЛУЧ-
НА ЕКОНОМСКА ДЕТЕРМИНАНТА за 
инвестирање или било каква сто пан ска 

иницијатива е перцепцијата за ста бил-
носта и коректноста на државните инс-
титуции кај потенцијалните инвес ти-
тори. Ако се усвојат претходниве аргу-
менти, претпоставувам ќе разбереме 
дека воопшто не е случаен РАСЧЕКОРОТ 
ВО ИНВЕСТИЦИИТЕ СО ДРУГИТЕ не 
подалечни туку соседни земји. Имено, 
од 1997 година во Бугарија просечно се 
инвестирале по 857 милиони долари, а 
само во првите шест месеци од годинава 
една милијарда, додека Србија, и покрај 
отворените политички проблеми, се 
доживува, пред сè, како сигурна држава 
и до крајот на 2004 година ќе привлече 
600 милиони  долари. 

Некои порано, некои подоцна, но 
сепак сите се префрлија на произ вод-
ство и промет на стоки и услуги, а ние 
последни на континентов сè уште тргу-
ваме со општини, СЕ ПАЗАРИМЕ СО 
ЛУЃЕ И ЧОВЕЧКИ СУДБИНИ КАКО СО 
ДОБИТОК. 

Бизнисот не може по деценија ипол 
да ја достигне ни приближно тради ци-
јата воспоставена во социјализмот. До-
сега, по инерција од порано, го  при фа-
тија само олимпиското начело - ВАЖ-
НО Е ДА СЕ УЧЕСТВУВА. А тоа, пак, не 
да не е важно туку е во спро тивност со 
изво рните принципи на пазарниот нат-
пре вар во кој со спортски жаргон се 
игра куп систем - или добиваш или про-
паѓаш. Значи, нема нерешено, или со 
штитот или на него. Запоставени и исп-
лашени, освен монополистите, сите 
дру ги биз нисмени  како да се на прив-
ре мена ра бота во нашава економија, 
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па едвај че каат да се тргнат и да гледаат 
сеир.

Државната политика ни е заробена 
во еден расчекор меѓу насушната пот-
реба од ефикасен сервис и понорната 
желба за власт, кој го детектирал уште 
Томас Џеферсон како состојба во која  
"СЕКОГАШ КОГА ЧОВЕКОТ ГЛЕДА СО 
КОПНЕЖ КОН ЈАВНАТА СЛУЖБА/ФУН-
К ЦИЈА, ЗАПОЧНУВА ПАД ВО НЕГО ВО-
ТО ПОВЕДЕНИЕ".

Нашите економски проблеми долго 
чекаат на ред во политички закрчениот 
сообраќај. Доминантните не-економски 
причини кои нè следат во целиов пе-
риод на општествена трансформација и 
чекаат одговор се НЕДОСТАТОКОТ НА 
ИСКРЕНОСТ, СЕРИОЗНОСТ И ПОС ВЕ-
ТЕНОСТ ЗА КОНЕЧНО ВОС ПОС ТА ВУ-
ВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ФИЗИ О НО МИ-
ЈА.

Искреноста/отвореноста е прокоц-
кана неколку пати и затоа постои страв 
и недоверба кај граѓаните во однос на 
било чија почетна намера или искажана 
идеја, која сè повеќе се доживува како 
последица или влог од некоја интерна 
политичка трговија. 

Сериозноста значи секоја реформа 
да се потпре на рационални и про фе-
сионални проверки низ строги запазу-
вања на законските процедури. Кај нас 
се воспостави култура на заткулисно 
преговарање наместо транспарентно 
спротивставување на научните аргу-
менти. СЕРИОЗНИОТ ПРИСТАП БАРА 
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ДИЈАЛОГОТ НА 
СИТЕ ДРЖАВНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОД 
ИНС  ТИТУТИТЕ ПРЕКУ УНИВЕР ЗИ ТЕТ-
ОТ ДО МАНУ. Така најдобро се извр шу-
ва демократски тренинг за да се пос-
тигнат културата на партиципација и на 
одговорност на сите општествени фак-
тори. Поинаку, тие стануваа летаргични 
и неодговорни какви што се денес.  

Посветеноста е врв на целиот опш тес-
твен процес и бара профи лирање на  
кристално јасна идеја, која почива на 
транспарентни принципи  и препоз нат-
лив тим, кој ќе им даде идентитет и 
динамика на реформите. Така некако 
пи шува и  Карл Сандберг "НИШТО НЕ 
СЕ СЛУЧУВА СЛУЧАЈНО, ОСВЕН АКО 
ПРЕД ТОА НЕ БИЛО МЕЧТА".

Значи, недостатокот на овие три 
столба во културното поведение креира 
деформирање на нашата ментална мат-
рица, во една инфериорна матица која 
нè води од еден во друг неуспех, од без-

бедноста преку спортот до еко но-
мијата.

Просто зачудувачки со каква неве-
ројатна леснотија мислечкиот дел од 
интелигенцијата преминува преку сè и 
сешто во државата. Секој е затворен во 
својата кожурка на личниот интерес, со 
сопствен изговор за државниот неуспех, 
барајќи ги причините секогаш надвор 
од себе во погрешни примери и книги.

ПРОБЛЕМОТ Е ВО НАСЛЕДЕНАТА 
КУЛТУРА И СИВАТА МЕНТАЛНА УНИ-
ФОРМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, која не 
произведува самосвесни интелектуалци 
туку поданици и клонирани меди о-

критети израснати на државни јасли. 
Следствено, дефектен е начинот на 
мислење, бидејќи каде сакаш испрати 
ги и какви сакаат школи да посетат, не 
може да дојде до квалитетна пре об-
разба, ЗАТОА ШТО ОНА ШТО ЌЕ ГО ОДГ-
ЛЕДАШ КАКО ТЕЛЕ МОЖЕ ДА ПО-
РАСНЕ САМО ВО ВОЛ. 


