
44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 563 / 15.4.2005

( ))   

ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на-
шата отво  реност кон јавноста. Овде автен тично 
об  ја ву ваме и текстови кои не се во со гласност со 
нашата уредувачка политика.

Тоа беше девизата - мото-
то на новата Влада, со што 
таа се претстави пред јав нос-
та веднаш по изборот (18.12. 
2004 година), не вети бројки, 
но вети уште повеќе - еко ном-
ски препород. Силен избор. 
Од неа ќе почнеле и ре фор-
мите (!?). 

"Јавноста ќе има прилика 
да види дека тие реформи се 
можни да се направат", Фат-
мир Бесими, министер за еко-
номија. Иако има само две го-
дини за реформи, новата Вла-
да: "Прво ќе продолжиме со 
детектирање на пробле ми-
те"(!?), (допрва ќе ги от кри-
вале проблемите!?).

А народот (се) прашува (са-
миот себе): имало ли барем 
една македонска влада, што 
не рекла дека од неа почнува 
решавањето на економските 
проблеми? И одговара: не ма... 
("нема... не ќе се роди...").

Странските дипломати, пак, 
кои по тој повод се сретнаа 
со премиерот (21.12. 2004 го-
дина), уморни од празни ве-
тувања, прокоментираа: "Дос-
та е со убави зборови и ве ту-
вања од македонските пре-
миери. Се надеваме дека не 
се работи за предбожикна 
приказна, туку и за вистинска 
заложба на премиерот ко-
нечно да притисне за реални 
реформи. Тој нема да има 
алиби доколку не успее во 
ветувањата, затоа што ја има 
поддршката на најголемата 
партија, има одлични односи 
со албанските партнери, а 
нема ниту отворени безбед-
носни прашања".

Речиси три месеци потоа 
(на 10 и 11 март 2005 година), 
во Скопје се одржа Самит на 
земјите од Југоисточна Евро-
па за развој и регионална со-
работка. За заклучоците од 
Самитот јавноста беше ин-
формирана преку медиуми-
те; а весниците (од 12 и 13 
март речиси сите беа ед но-
гласни за содржината во со-
опш тението на заклучоците, 
само се разликуваа по нас-
ловите:

- Коридорите 8 и 10 висат 
на конец, ќе се отфрлат по-
ради недоволната грижа на 
државите низ кои минуваат, 

заклучија странските бизнис-
мени. "Коридорот 8 може да 
биде изоставен поради пре-
пораките на Европската коми-
сија дека не бил постигнат 
напредок"(!?) ("Време").

- Запоставен правецот Ал-
банија - Македонија - Буга ри-
ја. Бесими ги преспа за бе леш-
ките за Коридорот 8 ("Вест").

- Без поголеми инвестиции 
во инфраструктурата нема 
еко  номски пораст. "Претстав-
ниците на европските инс ти-
туции и странските бизнис ме-
ни испратија порака дека има 
потенцијал за ин вес ти рање 
во земјава, но потребни се 
многу реформи" ("Дневник").

- Коридорот 8 може и да 
пропадне ако државите не 
се ангажираат повеќе (!?) Ко-
ридорот 10 има поголеми из-
гледи од Коридорот 8 (се раз-
бира, м.з.), за грчките ин вес-
титори (!?) ("Утрински вес ник") 
итн.

Сите заклучоци можат да 
се сведат на два со заеднички 
именител:

- Коридорот 8 може и да 
пропадне ако државите не 
се ангажираат повеќе (!?)

- Нема пари! Потребни се 
инвестиции, инфра струк ту ра, 
борба против корупцијата!!!

Овие заклучоци недвос-
мислено ја покажаа дискре-
пантноста на мотото и оп ре-
делбите на новата Влада за 
економски препород, со неј-
зините заложби на Са ми-
тот(!?). Голема утка!

Прво, во врска со Ко ри до-
рот 8. "Ако Бесими ги прес-
пал забелешките за Кори до-
рот 8", не треба да се "об-
винува" Рамковниот договор 
и спроведувањето на од ред-
бата 4. - недискриминација и 
правична застапеност. Точка 
4.1. "правична застапеност на 
заедниците за вработување 
во сите централни и локални 
јавни тела и на сите нивоа на 
вработување во тие тела"..., 
ако е прифатена и ако се спро   -
ведува како чин (акт) еднаш, 
(пред) условот за тоа, "ком-
петентност и интегритет" е 
процес, и тоа едукативен, по-
веќегодишен, и не може исто-
времено да биде исполнет. 
Анахроната дисонанција на 

рамковните поставки со им-
плементацијата, во никој слу-
чај, не може и не смее да би-
де амнестија за неком петен т-
ност и нестручност на Вла да-
та, особено за нејзините ин-
ституции (институциите на 
сис    темот), во функцио нира-
ње то да покажу ваат незнае-
ње, неумеење и неспо соб-
ност да водат преговори со 
институции на меѓуна род на-
та заедница и да учествуваат 
на самити.

Второ, што се однесува до 
инвестициите, првиот човек 
на Пактот, Ерхард Бусек, учес-
ник на Самитот, вели: "Пари 
во Пактот за стабилност има 
доволно, но ни требаат из др-
жани проекти. И додава: ос-
вен невработеноста, проб лем 
во Македонија е немањето 
странски инвестиции. И овде 
неговата порака - "тие не доа-
ѓаат на копче, за нив мо ра да 
се натпреварувате".

Презафатеноста на пре ми-
ерот и на некои негови ми-
нистри и соработници со пред-
изборната кампања за ло кал-
на самоуправа, како пар тис-
ки челници и "војници", не мо-
же да биде алиби за нивно 
(не)компетентно неучество на 
Самитот. Уште помалку за да 
не можат да ги слушнат овие 
критички поразителни по ра-
ки. Тоа се случува во првите 
сто дена од мандатот кога 
Владата на Бучковски на 
јавноста й наметна слика де-
ка целосно й е посветена на 
економијата! Не случајно из-
брана тема, бидејќи според 
сите истражувања на јавното 
мислење, економските проб-
леми се тие кои ги мачат лу-
ѓето. Затоа се најмија и врвни 
домашни и странски екс пер-
ти (!?)

Но, за жал и за срам, и овој 
пат немаше кој да каже, ба-
рем нешто во врска со Ко ри-
дорот 8 и инвестициите (!?) 
да одговори на сосема оп рав-
даните провокации на Бусек. 

А тоа сосема кратко би из гле-
дало вака:

За Коридорот 8, за една не-
гова главна компонента - наф   -
товодот АМБО, идејниот про-
ект е готов. Според изјавата 
на Тед Фергусон, претседател 
на АМБО проектот, изград-
бата ќе чини 1,2 милијарди 
долари, а 900 милиони се ре-
чиси обезбедени. Бидејќи ед-
на третина од вкупната дол-
жина на нафтоводот ќе ми ну-
ва низ Македонија, тоа значи 
дека околу 300 ми ли они до-
лари се обезбедени за маке-
донскиот дел.

Во оваа прилика би сакал 
да ја потсетам Владата дека 
од осамостојувањето на Ма-
ке донија, според марке тинг-
шкото поимање за ин вес ти-
ции, немало поголеми ди рек-
тни инвестиции, а веро јатно 
ниту ќе се случат во блиска 
иднина! А овие инвестиции 
ќе повлечат нови во цик лу-
сот од технолошкиот развој.

Дека овие мои ис кажу ва-
ња не се од ракав, прочитајте 
го во "Македонско сонце", во 
бројот од 4.3. 2005 година, во 
рубриката "Глас на јавноста", 
текстот под нас лов: Од друг 
агол Коридорот 8 и АМБО 
нафтоводот! 

Сега, кога веќе е потпишан 
договорот за купување на зем    -
јиштето за изградба на аме ри-
канската Амбасада на ридот 
Градиште на скопското Кале 
(воопшто не навлегувајќи во 
околностите околу тоа...), пред  -
лагам на Владата овие ин вес-
тиции "не на копче ( Бусек), 
ту    ку што й се дадени на пода-
вал ник, да ги зграпчи. Вед-
наш да се договори со Аме-
риканците во септември оваа 
година истовреме со поче то-
кот на изградбата на Амба са-
дата, да почне и изградбата 
на нафтоводот, со маркирање 
на трасата на АМБО низ Ма-
кедонија (!?).

Васил Томовски,
Скопје
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