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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

S
о години наназад атлетичарите се обидуваат една милја да претрчаат за помалку од 
четири минути и тоа изгледаше како непремостлива пречка. Тогаш, на 6 мај 1954 го-
дина британскиот тркач Роџер Гилберт Банистер претрча една милја за 3.59,4 минути, 
и постави нов светски рекорд. Често прифатените ставови ги сметаме за факти. Ед нос-
тавно, човек пред себе треба да си постави цели. Но, на патот кон зацртаните вредности 
тој не треба да се ограничува со мали работи. Повеќето луѓе никогаш не доаѓаат до 

нивоата за кои се способни, бидејќи пред себе и не си поставиле таков предизвик. Можеби тоа 
најдобро го изразува истакнатиот Американец Роберт Браунин со зборовите: "Човекот би требало 
да допре и до она што е надвор од неговиот дофат. За што инаку служи небото".

Всушност, најчесто човекот сам си ги поставува менталните ограничувања!
Тоа важи и за Македонија, колку високо ќе ги зацртаме своите цели, толку и ќе постигнеме. 
Во државава претстојат локални избори и според Единствениот избирачки список, кој беше 

подготвен од Министерството за правда, запишани се 1.711.293 граѓани со право на глас. Тие ќе 
можат да гласаат за градоначалници и за советници на 84 општини и на градот Скопје на 2.976 
избирачки места. Во предизборната кампања граѓаните по којзнае кој пат можат да се изнаслушаат 
за розови ветувања, разубавувања на градови, нови патишта, спортски сали итн. 

Првиот човек на мисијата ОДИХР, која ќе ги набљудува изборите, ги повикува власта, партиите и 
сите граѓани - на фер и демократски избори, според меѓународните стандарди.

"Овие избори претставуваат огромен тест за политичката волја и зрелост на Македонија. Секој 
ќе има своја улога, своја задача и секој што ќе биде вклучен ќе има дел во групната одговорност во 
овие избори", рече Џулијан Пил Јеитс, шеф на набљудувачите на ОДИХР.

Како македонските политичари ќе го положат и овој тест, ќе видиме. А интересно е да се наведе 
податокот дека правото на глас го изгубиле 15.000 луѓе кои живеат во странство, зашто не ја 
пријавиле адресата на живеење во Македонија, а од тие што живеат во странство, ќе можат да 
гласаат околу 55.000 лица.

Македонија ги почна преговорите со Меѓународниот монетарен фонд и многумина  го пос та-
вуваат прашањето дали новиот аранжман ќе трае само до парламентарните избори или и по нив? 

Според познавачите на состојбите, траењето е многу важно, бидејќи ако аранжманот е пократок, 
тогаш ќе содржи и помалку реформи. Ако, пак, трае подолго од две години, ќе биде и пореформски. 
Веќе е позната пораката од монетарците која вели: реформи и само реформи! На колку години ќе се 
реши ММФ, ќе зависи од нивната убеденост дека и следната Влада ќе ги почитува договорените 
обврски. Но, што да се договара кога кутрата ни македонска економија саде тоне ли тоне! Сега е от-
ворено прашањето, во јануари догодина ќе се прецизираат обврските, а потоа ќе бидат потребни 
уште најмалку три месеци, согласност да даде Бордот на директори на Меѓународниот фонд. Трите 
преговарачки страни, ММФ, Министерство за финансии и Народна банка, согласни се дека основа 
за подобрување на перформансите на македонската економија се единствено структурните ре-
форми. 

Шефот на мисијата на ММФ во Македонија, Франек Розвадовски, рече дека во областите и во 
институциите кои треба да се реформираат, најбитно е да се создаде пофлексибилен пазар на 
работна сила, суштински промени во државните фондови кои даваат социјални услуги, особено 
здравствениот фонд и темелни реформи во судството. Утврдената макроекономска рамка за ид-
ната година е раст од 3,8 проценти, инфлација од 1,5 и дефицит во централниот буџет од 0,9 
проценти. Да сме живи и здрави, па ќе видиме што од сè тоа ќе стане и реалност! А бедата во 
економијата предизвикува и беда кај народот, па така и стапката на невработеност во земјава 
изнесува 37,7 отсто, според Заводот за статистика, кој се повикува на последните податоци од 
Анкетата на работната сила.

Но, за да ни тргне, пред сè, мораме да ги зацртаме нашите македонски национални стратешки и 
економски интереси и предизвици. Ако сакаме државава да ни опстане,  најмногу мораме да се 
сконцентрираме и да работиме на заживување на економијата. Само со вистински вредности и со 
вистински луѓе на клучни позиции можеме да постигнеме економски просперитет на Македонија! 
Но, имаме ли такви? Можеби локалните избори ќе ни бидат добар тест!


