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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

КАКО СЕ СОЗДАВААТ КОЛОНИИ?
ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

СИВА ЗОНА

Меѓународниот монетарен фонд 
има т.н. мултилатерален дого-
вор за инвестиции. Потпи шу ва-

њето води до уништување на соод вет-
ната држава, која буквално е ставена на 
нишан. Некои мислат дека ММФ и Свет-
ска банка играат контрадикторни уло-
ги, што не е точно. Тие се само две од-

Универзалната формула за наводниот економски напредок, која ја фор си-
ра ММФ и ја наметнува секаде, без разлика на цивилизациските, културните, 
политичките и верско-националните разлики, е составена од неколку еле мен-
ти. Првиот елемент е според начелото на слободниот пазар, да се уништат си-
те мерки на заштита на домашното производство, почнувајќи од царините 
до субвенциите на стопанските гранки и субјектите од витално значење за 
на  ционалната економија. Домашната економија е потисната од странски сто-
ки двојно или тројно поевтини од сопствените. Всушност, станува збор за мер-
ка, која има цел да го олесни пристапот на странскиот капитал во земјата по 
начелото - минимална инвестиција - максимален профит. Кога странскиот ин-
веститор ќе искористи сè што може да се искористи, кога ќе ја затруе жи вот-
ната средина и екологијата ќе ја сведе на критично ниво, тогаш тој ја напушта 
земјата и се сели на ново место, за нов плен. Вториот елемент е забрзаната 
приватизација на државниот имот. Тоа подразбира распродажба на нацио-
налното богатство и често таквата приватизација оди на вересија. На тој на-
чин, припадниците на политичките номенклатури и мафијата стануваат соп-
ственици на народниот имот, купувајќи го за најминимални цени или, пак, го 
крадат. Третиот елемент се состои во барањето на ММФ земјата да потпадне 
под постојана девалвација на националната валута. Тоа е уште еден од ме-
тодите за самоубиство на националната економија. Сепак, ММФ ќе ги убе-
дува државните власти дека тоа е нужно средство за подобрување на ком-
петитивноста на домашните производи на странскиот пазар. Државата нема 
што да им понуди на странските пазари, освен сопствената земја и суро ви ни-
те, полуфабрикати и евтина работна сила.

и сл. Таа всушност ја работи истата ра-
бота како и ММФ, само имаат различни 
одговорности во Третиот свет. Ретко кој, 
пак, ја гледа врската меѓу ММФ и НАТО. 
Тие имаат направено добар дил. Тоа мо-
жеше да се види и на Косово. ММФ и 
Свет ска банка имаат направено повоен 
економски план, кој вклучува и ре фор-

Она што денес се случува во цен трал-
на Азија е токму тоа. Заедно со вове ду-
вањето реформи и програмата за при-
ватизација на ММФ и Светска банка се 
наметнува не само НАТО, туку и тајните 
служби преку своите разузнавачки опе-
рации. Институциите на војната и еко-
номскиот менаџмент се мешаат едни со 
други на глобално ниво. На тој начин, 
мно гу земји се ослабени поради регио-
налните конфликти во кои се вмешани 
елитите од Западот. Во последните го-
дини од минатиот век ОВК беше нај ка-
рактеристичен пример за тоа. Станува 
збор за манипулирани конфликти, осо-
бено таму каде што во план е изградба 
на стратешки нафтоводи, а тие, пак, се 
поврзани со трговијата со наркотици. 
Хиерархиски тоа изгледа вака: навидум 
на прв план стојат Обединетите нации и 
нивните мировни сили, кои се во коор-
динација со НАТО; следуваат ММФ и 
Светска банка, регионалните банки за 
развој и др. Понекогаш и војната соз да-
ва услови за навлегувањето на овие ин-
ституции во одредени региони. Го во реј-
ќи отворено, ММФ лично врши де ста-
билизација, како што беше случај со Ин-

делни институции, кои слично работат. 
Всушност, тие се средства во рацете на 
западните земји со кои се постигнува 
осиромашување на малите држави и 
нивно претворање во обични тери то-
рии. Сепак, многумина веруваат дека 
Свет  ска банка има хуман пристап, дека 
нејзиното мешање во одредени работи 
е заради олеснување на сиромаштијата 

ми на слободниот пазар. Работат за ед-
но. Ако некоја земја ја одбие ин тер вен-
цијата на ММФ, тогаш влегува НАТО или 
некои прикриени агенции, па тие соз-
даваат услови кои одговараат да се при-
фати програмата на ММФ. Земјите, пак, 
кои ќе го прифатат ММФ ќе бидат униш-
тени со потписот на документите кои 
им ги наметнува Фондот. 

Држава во вистинска смисла на зборот има влада, има институции, 
има буџет, економски параметри, царини. Една територија има 
само номинална влада, номинални институции и параметри и 
сите тие се контролирани од ММФ. Сè друго е затворено и под-
ведено под стечај по налог на Светска банка. Наметнати се кредити 
на некои места и со каматна стапка до 60 отсто, како што е случајот 
во Бразил, Боцвана и сл. Практично нема индустрија и зем јо дел-
ство, затоа што тие се дестабилизирани и практично уништени. По 
убивањето на економијата следува отворање слободни пазари.
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Кога мисијата на ММФ ќе влезе во некоја земја и ќе побара да се променат 
општествените и економските констелации како услов за заеми и кредити, 
тоа во најмала рака се поистоветува со класично бомбардирање врз една 
зем ја и психичко уништување на населението. ММФ наредува да се затворат 
болници, училишта и фабрики. Тоа секако повеќе чини од бомбардирањето 
на тие објекти, но крајната цел е иста - уништување на земјата - пишува во 
една своја колумна истакнатиот светски економист Мајкл Чосудовски - про-
фесор на Универзитетот во Отава.

донезија. Фондот направи секој остров 
на оваа земја, а ги има околу 2.000, да 
функционира како посебна држава во 
економска смисла. И секако, по ова, 
идејата за самостојност станува многу 
поинтересна и поактуелна за многу раз-
лични етнички групи. Вакви случаи има 
многу: Југославија, Бразил, пора неш ни-
от СССР. На таков начин, со гаранција се 
произведуваат конфликтни ситуации и 
внатрешни раздори. Сиромаштијата ги 
тера луѓето да почнат да се борат. Тоа е 
т.н. процес на реколонизација. Земјите 
се претвораат во територии, суштински 
во колонии. 

Држава во вистинска смисла на збо-
рот има влада, има институции, има бу-
џет, економски параметри, царини. Ед-
на територија има само номинална вла-
да, номинални институции и параметри 
и сите тие се контролирани од ММФ. Сè 
друго е затворено и подведено под сте-
чај по налог на Светска банка. На мет-
нати се кредити на некои места и со 
каматна стапка до 60 отсто, како што е 
случајот во Бразил, Боцвана и сл. Прак-
тично нема индустрија и земјоделство, 
затоа што тие се дестабилизирани и 

всушност уништени. По убивањето на 
економијата следува отворање сло бод-
ни пазари. Тогаш локалните капи та лис-
тички претпријатија треба да позајмат 
кредити со високи каматни стапки од 
локалните банки за да се натпре ва ру-
ваат со производите од САД или од 
Европа, каде што стапките се 6 или 7 
отсто. Смешно. Овие реформи, пред сè, 
се насочени кон уништување на ло кал-
ниот капитализам. 

КРЕДИТИ ЗА РАЗВОЈ НА 
ЕКОНОМСКИОТ КРИМИНАЛ

Се поставува прашањето како за сег-
натите држави да се одбранат од оваа 
хегемонија и од процесот на нео ко ло-
нијализам? Познавачите на приликите 
велат дека тоа не може да се направи со 
поединечно движење. Во моментов и 
не постои стратегија за спро тив ст ав у ва-
ње на оваа номенклатура, која пали и 
жари низ планетата. Зошто? Затоа што 
во новоформираните држави и области 
- протекторати за водачи се поставуваат 
луѓе од подземјето (гангстери, хох штап-
лери и бандити), со сомнително минато 
и преку нив најлесно се владее. Најо чи-
гледен пример за ова е Косово. Таму, на 
чело на народот прво беше Хашим Та-
чи, озлогласен водач на ОВК, кој прет-
ставуваше марионета во рацете на За-
падот. Потоа по наводните демократски 
избори за шеф на владата истиот Запад 
го назначи Рамуш Харадинај, кој по ниш-
то не се разликува од неговиот соборец 
во ОВК, Тачи. Западот тешко владее со 
легално избраните функционери низ 
светот. 

Поради тоа, потребна е одредена про-
цедура, која на власт ќе доведе луѓе пос-
ветени на идеалите на големите сили. 
Но, интересен е и фактот што на овие 
ганг стерски типови облечени во поли-
тички одела никогаш не им се дава моќ 
за да управуваат, туку тие се управувани. 
Еден важен аспект на ова е тоа што 
ММФ соработува со тие новопоставени 
политички момци и преку нив, преку не-
легалната трговија, шверцот и слично 

пере пари. Станува збор за интен зиви-
рањето на сивата економија, а тоа е кри-
миналната економија. Тоа ги обес храб-
рува вистинските политички елементи 
во општеството и ги доведува во под-
редена позиција. Овој тип на колапс соз-
дава услови за побуни, дестабилизација 
на земјата и нејзино претворање во 
територија со лик на колонија. 

АРГЕНТИНСКИОТ МОДЕЛ НА 
ММФ

Пред неколку години, немирите во 
Ар  гентина беа инспирирани токму од 
вак   ви и слични прашања и проблеми. 
Незадоволниот народ ја тргна од тро-
нот власта заедно со претседателот. Ар-
гентина им подлегна на коруптивните 
зафати на ММФ. Таа беше новата цел, но-
вата дестинација на неоколо нија лиз мот 
т.е. новиот светски поредок, ба зи ран врз 
основите на феудокапитализмот. Со јав-
на поддршка од ММФ, преку ко руп тив-
ните процеси, Аргентина беше во вле че-
на во социјални немири и до ве дена до 
работ на граѓанска војна. Со сема оп рав-
даните социјални немири про  следени со 
невиден вандализам беа вовед во ци-
вилна војна. Со продажбата на банките 
на странците и со при ва ти зацијата на 
опш тествените прет прија тија беа нап-
ред нати процесите на бо гатење на ма-
лу бројни индивидуи, на сметка на сè по-
големиот број невра бо тени сиромашни 
семејства. На тој план се забележуваат 
сличности меѓу сос тој бите во Ар ген ти-
на и во Хрватска. Прива тизацијата во 
оваа поранешна ју репуб лика ги уништи 
општествените прет при јатија, со што им 
се намали вредноста, а потоа со ме на-
џерски кредити ги купија странски биз-
нисмени, со што се зат во рија многу ра-
ботни места. Оние кои ос танаа на ра-
ботните места работеа и за оние от пуш-
тените. Работниот ден во Ар гентина се 
зголеми на 16 часа, а платите останаа 
речиси исти. Заклучокот на еко ном ски-
те експерти е следен: веднаш да се зап-
ре приватизацијата по моделот по кој 
досега таа се спроведувала (тоа кај нас 
се нарекува ревизија на при ва тизацијата). 


