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а можеш да заборавиш, велат старите е повеќе среќа отколку умешност. Се збогувавме со
претходната година која по многу нешта беше лоша, но би било добро кога сè што беше
неубаво би заборавиле, а би останало само сеќавањето на убавите нешта, како што беше
чинот на признавањето на нашето уставно име од страна на САД. Но, за жал, во реалноста
граѓаните најдобро и најмногу се сеќаваат на она што е најдобро да се заборави. Паметењето
не само што е нескротливо - бидејќи дотрчува тогаш кога ни најмалку не доликува. Сè што ни
нанесува болка е опширно, а немарно за сè што може да нè усреќи. Често заборавот е единствениот
лек за болка, а ние често го забораваме. Човек мора да го навикне своето паметење на она што е
пријатно, бидејќи тоа е доволно да ни создаде рај или пекол. Сепак, во Македонија ретко се случуваат
пријатни работи. Воопшто не делува пријатно податокот дека има 20.000 нови невработени во третото
тримесечје од минатата година, регистрирани во Заводот за статистика. Најновите бројки од таму
покажуваат рекордна стапка на невработеност од 37,7 отсто.
Ако во првиот квартал од 2004 година биле регистрирани 307.095 лица, во вториот има намалување
на невработените за приближно 6.000 лица и бројката е 301.508. Но, во третиот квартал бројот на
невработени се зголемува на 322.410 лица. И никој не ја знае причината за високиот скок на
невработените. Последниот извештај од статистиката евидентира дека од вкупниот број невработени
лица 59,1 отсто се мажи, а 40,9 жени. Досега речиси сите владејачки гарнитури постојано алудираат
дека бројот на невработените претставува најголем проблем за земјава, практично ништо не се презема за негово решавање. Она што е најпоразително, според последните бројки кои ги презентираше
Државниот завод за статистика, Македонија е рекордер во Европа по бројот на невработените во
однос на вработените лица. Што да се прави кога вообичаено власта повеќе се занимава со политика
наместо со економија.
И покрај многубројните гламурозни најавувања за големи странски инвестиции, од нив ниту трага,
ниту глас, саде ветувања и надеж. Пречките за странските инвеститори мора брзо да се надминат
бидејќи Македонија, со оглед дека приватизацијата е на крај, веќе нема што да продава и треба да
создаде атрактивен пазар за странците преку лесни постапки за влез. Забелешките најмногу се на
сметка на власта, која многу доцни со обезбедувањето услови за фер стопанисување, што подразбира
реформи во судството, во катастарот и воведување едношалтерски систем, односно лесна и брза
регистрација на трговски друштва. Кај нас сè е комплицирано.
Премиерот Владо Бучковски за да ја подобри економската слика во државава, како што ветуваше,
го ангажира Германецот Тео Вајгел, кој би требало да нè посоветува како македонската економија да се
извлече од криза. Вајгел во три мандати беше министер за финансии на Германија во владите на
Хелмут Кол. Й припаѓаше на сестринската Демохристијанска унија. Бил член на управни одбори на
повеќе европски компании, а познат беше како силен поддржувач на еврото, буџетски дефицити не
поголеми од 3 проценти, што стана и критериум за влез во Унијата. Креатор е на Пактот за стабилност
и раст. За него уште се вели дека е заговорник на полиберални економски ставови.
Дали германскиот стручњак ќе најде лек за болната македонска економија? Домашната експертска
и владина елита во последниов период се подели околу политиката на курсот на денарот, спроведувањето на реформите, привлекувањето инвестиции, барањето решение за намалување на невработеноста.
Министерот за финансии дури изрази сомневање и за ангажирањето советници, особено во преговорите со ММФ. Сепак, сите се согласни дека Македонија не смее да изгуби уште една година во
барањето начини како да излезе од кризата.
Вајгел не е прв стручњак што ќе ја советува македонската Влада. Пред 4 години Тупурковски и
Георгиевски го ангажираа Хрватот Анте Марковиќ како советник, но од тоа резултати немаше. Ќе
видиме што ќе стори Вајгел?!
Постпразничната еуфорија привршува. Следува работа и работа доколку сакаме да го оствариме
зацртаното. Доколку сакаме да ја придвижиме економијата кон позитивно салдо, доколку сакаме да
станеме членка на НАТО и на Европската унија, доколку сакаме да ги елиминираме бројните проблеми...
Верата е благословена од Бога да му дава на човекот кураж, копнеж, љубов и надеж да си го помине
животот по патот на Бога. Без вера човекот е ништо. А нашата вера кажува дека Македонија мора да ја
биде!
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