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Илија ПСАЛТИРОВ

ИЛИ ДРЖАВА?   

S
екојдневно слу ша-
ме дека многу стран  -
ски инвестиции ќе 
ни ја помрднат еко-
номијата. И навис-
тина, еден од нај бо-
гатите луѓе во све-
тот, познат турски 
биз нисмен веќе на 

го ле мо работи на от во ра ње на 
огромен шопинг центар во 
срцето на Скопје. Инвестиција 
вредна 30 милиони евра. Секако, 
потег за поздравување, заради 
тоа што во него би се вработиле 
одреден број наши сограѓани. 

Се зборува дека и во дворот 
на Скопскиот саем се токми гра-
дење на трговски центар по ев-
ропски терк. Инвестиција вредна 
60 милиони евра. И тоа е за поз-
дравување.

Последниве денови дојдоа и 
Словенците. Го сакале оној пре-
красен простор спроти Народна 
банка, за да градат уште еден шо-
пинг центар. Сè е тоа в ред. Но, се 
поставува едно суштинско пра-
шање: 

Ќе се најде ли некој кој ќе ин-
вестира во рестартирање на не-
кој од замрените индустриски ка-
пацитети во земјава или повеќе 
од тоа, ќе видиме ли некоја "грин-
филд" инвестиција (градење од 
те мел на нов производен ка па-
цитет)? 

За да има економски прогрес, 
мора да се инвестира во про из-
водство, а не само во услужната 
дејност, што во основа се случува 
во Македонија. Не велам дека 
тие стотина милиони долари за 

изградба на шопинг центри се 
непотребни. Но, не ќе биде лошо 
да се најде некој кој ќе отвори и 
фабрика, што покрај нови вра-
ботувања ќе овозможи и соз да-
вање на производи, преку чија 
продажба ќе се оствари прилив 
на средства коишто ќе можат да 
се реинвестираат, да создаваат 
нови економски вредности, заш-
то само така ќе ја заживееме еко-
номијата.

Ако се радуваме на шопинг 
цен три и ако очекуваме дека со 
нивното отворање ќе ни  процве-
та економијата, едноставно се ла-
же ме. Па, нели ги имаме и "Бе-
верли Хилс", ГТЦ, "Олимпико" и 
уште "Х" трговски центри низ Ма-
ке донија, но половина од де-
ловниот прос тор зјае празен, а 
остатокот се бутици и кафулиња. 
Значи, не ни недостасуваат бу ти-
ци и кафу ли ња, туку ни недо-
стасуваат фаб ри ки. Најмногу од 
сè, на оваа др жава й е потребно 
производство на стоки, коишто 
ќе бидат кон курентни на европ-
скиот и на свет скиот пазар, стоки 
кои ќе й  донесат девизен прилив 
на др жавава, што е, пак, преду с-
лов за развој и за допол нително 
ин вес тирање. 

Во спротивно, ако продолжиме 
со трендот отворање на трговски 
центри, со оглед на големината 
на нашата земја, лесно ќе се слу-
чи за некоја година целата земја 
да ни стане шопинг центар.  

И ова едно парче земја што ни 
остана не знаеме да си го нап-
равиме пристојно место за жи-
веење. 

Невработеноста постојано рас   -
те, како што растат и да вачките 
кон државата. Граѓаните не мо-
жат ниту сметките да си ги пла-
тат, а да не зборуваме за нешто 
повеќе.

Сиромаштијата сè посилно тро-
па на вратите на поголемиот 
број домаќинства, а средната 
класа ра пидно се трансформира, 
пре ми нувајќи во класата сиро-
машни. Та ка, дојдовме во по зи-
ција од ед на страна да имаме 
екстремно бо гати, а од друга си-
ромашни гра ѓани. 

"Може да биде и полошо"! Тоа 
е паролата на овој народ. И, има 
право. Најлошото што може да 
ни се случи е да ја изгубиме Ма-
ке донија (не дај Боже!). Од тоа по-
лошо - здравје! Само не сум си-
гурен дека треба и тоа да го до-
чекаме, па да ни светне дека неш-
то треба да направиме. 

Несфатливо е по речиси 14 го-
дини независност и самостојност, 
да не сме мрднале напред во ни-
ту еден сегмент на опш тес тве но-
то живеење. Или стоиме во мес-
то, за што добиваме под дршка 
преку некакви "стенд бај" аран ж-
мани или, пак, одиме наназад (да 
не ка жам удолу), заради на шата 
нес пособност да градиме држа-
ва - економски развиена, со ци-
јално сигурна, со високо ни во на 
по литичка култура. 

Дури сега ми е јасно зошто ќе 
се градат толку шопинг центри 
во земјава. Ако не можеме да из-
гра диме држава, барем шопинг 
цен три можеме. Алал да ни е Ма-
ке донци!


