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Европската комисија го да-
де своето мис лење за ба ра-
њето на Маке донија за пол-
ноправно член ство во Уни ја-
та, но клуч за во ЕУ се ре фор-
мите, е пораката од Брисел. 
Сè е во рацете на Владата, 
која треба да ги ос твари ус-
ловите за почнување прего-
вори. Мислењето кое го да-
де Комисијата за ви сеше од 
политичката ста бил ност во 
Македонија и од нап редокот 
кој земјата го ос тва рува во 
ре  формите во суд ството и во 
економијата, ка ко што по со-
чи Оли Рен на прес-конфе рен-
ци јата во Брисел, каде беше 
со ше   фицата на македонската 
дип ломатија Илинка Мит ре ва. 
Самитот за проширување на 
НАТО ќе се одржи во 2008 г. 
Власта вложи прем но гу пари 
и енергија во ре фор мите на 
одбраната, а за бо ра ви дека 
економијата е слаба, суд ство-
то неефикасно, а има коруп ци-
ја и криминал, се сигналите 
од Вашингтон, од НАТО-екс-
пер  тите, по одла гање на Са-
митот од 2006 г.

Еве кус преглед на пора ки-
те за реформи: иако се тешки 
и болни мо  рате да продол жи-
те со ре формите, е најновата 
порака, која во својот куфер од 
Ва шинг тон ја донесе свет ски-
от бан кар Брус Кортни; идни-
ната на западниот Балкан е 
во Европа, но затоа ќе треба 
да спроведете бол ни ре фор-
ми неопходни за зем јата да 
функ ционира во ЕУ и се ви-
тален дел од модер ни за ци ја-
та, нагласи бри тан ски от ми нис-
тер за Европа, Даг лас Алек-
сандар; стагнираат ре фор ми-
те во Македонија, ЕУ во го-
дишниот извештај за еко но-
мијата проценува дека во 2004 
година процесот на струк -
турните реформи во Маке до-
нија стагнирал, споредено со 
претходните години и се по-
сочува како земја која оства-
рила најмал пораст во еконо-
мијата од сите анализирани 
земји; "Немате време за губе-
ње и простор за (само)за до-

вол ство", Шигео Кацу, втор 
чо век на Светска банка. По-
веќе политички од еко ном ски, 
но индиректни пораки за ре-
формите; "Крајно време е 
Вла дата да се зафати со ре-
форми", Фра нек Розвадовски, 
главен пре говарач на ММФ 
за Маке до нија; "Макро еко ном-
ската ста билност не може да 
ги даде посакуваните ре зул-
тати, ако истовремено не се 
спро ве дуваат структурните 
рефор ми во сите области"; 
Шиге митсу Сугисаки, вториот 
чо век од ММФ ги повика и ги 
потсети Владата, опозицијата 
и синдикатите заедно да ги 
спроведуваат реформите.

Од кусата ретроспектива 
на ситуацијата со реформите 
во Македонија се добива впе-
чаток дека тие и не почнале 
да се спроведуваат. Но, бидеј-
ќи ставовите, оценките и по-
раките доаѓаат од надвор и 
тоа од најкомпетентни струк-
тури и личности, тие биле, се 
и ќе бидат најмеродавни и 
единствено најприфатливи за 
нашите политичари и за Вла-
дата, а нивното мото е: ре фор-
ми, реформи и ре форми. Зна-
чи, НАТО и ЕУ ба раат (усло ву-
ваат) реформи. Владата (и по-
ранешните) ве ли: правиме, 
спроведуваме реформи. Но, 
тука веднаш ди лема. Се пос-
тавува суш тин ското праша ње: 
што е тоа ре форма? Реформа 
е ла тински збор и значи преи-
на чување, преобразба; преу-
ре  дување, поправка; подоб-
ру вање на некоја состојба без 
промена на суштината; про-
мена на подобро на пос то ј-
ното уредување по законски 
пат. Структурни реформи - 
про мена на подобро на сос-
тавот, на распоредот на ре-
сур сите. Дали во Македонија 
имаше и има реформи и кога 
тие почнаа? Одговорот е да. 
Тие почнаа со транзицијата. 

На почетокот тоа беше 
при ватизација - промени, ре-
форми, кои водеа кон т.н. на-
роден капитализам. А тоа зна-
чеше почеток на реформи спо-

ред принципите на "Брау ново 
движење" (спон тано, хаотично 
движење во физиката). Сите 
поранешни самоуправувачи 
станаа ак цио нери.

Но, тој процес се одви ва-
ше така што веднаш се фор-
мира финансиската олигар-
хија во комбинација на оли-
гарси од стариот и од новиот 
режим, кои набрзо се из јас-
нија дека самоуправувачкиот 
капитализам е невозможен. 
Почна масовен процес на пре-
земање на упра вувач киот па-
кет акции во претпри јатијата 
и паралелно се бараа бене-
фицирани ус лови, за домаш-
ниот крупен капитал. Тоа зна-
чеше про из водниот капитал, 
бидејќи не маше никакви ин-
вестициони вложувања, што 
побрзо да се обез вредни и 
да се претвори во недвиж-
ност. Тоа беше, според нив, 
дома шен капитализам, што 
зна чеше - стечај и затворање 
на производните техно лош-
ки про цеси на застарена и 
не о бновувана технологија, и 
бр кање на работниците како 
тех нолошки вишок и сте чај ци. 

Кога на тој начин се ос тва-
ри доминација над клучните 
ресурси, над фирмите "дока-
жани" загубари ништо не мо-
жеше да ја спречи втората фа-
за на продажба на "стратешки 
партнери": стран ски фирми 
или "наши стран ци", односно 
"оф шор фирми" (фирми од 
улица), без т.н. претходно из-
готвена програма за рестар-
тирање и без никаква об врс-
ка за воведување сов ре мени 
технологии.

На тој начин се создадоа 
политичка елита и бизнис оли-
гархија, кои се етаб лираа во 
"државниот кри зен менаџ-
мент", кои упра ву ваат, адми-
нистратираат и ра ботат во 
владини и разни невладини 
организации и ос тваруваат 
"пристојна" тран зициона рен-
та. А нивната ра бота се све-
дува на креирање амбиент за 
стопанисување, а никако не 
покажуваат ин те рес и волја, 

да ги испробаат практичните 
ефекти на тој амбиент.

Што се случува со при хо-
дите од приватизацијата (!?), 
како и со кредитите од Свет-
ска банка и од ММФ? Тие, 
обично одат во др жав ната 
потрошувачка и во пок ри ва-
ње на буџетските дупки. Ја 
хранат инфлацијата и де фи-
ци тот во платниот биланс (!?), 
а приходите од про даж бата 
на акциите, бесплатно се де-
лат по "некакви" закони.

Во такви непроменети окол-
ности, огромните сред ства 
одат во друга на со ка, а не на 
рестартирање и на отворање 
нови претпријатија и нови 
вра ботувања. Тоа по кажува 
дека во тек е само уште една 
имотна пре рас пре делба.

При овие проблеми, кои би 
биле алтернативите? Клуч но 
е што недостасува визија кон 
какво општество тежнееме и 
какво е нашето место во гло-
балната економија. На сцена 
се многу идеи и иницијативи, 
но во тековната турбуленција 
сè уште не може да се види 
идната конфигурација.

Надворешните надлежни 
институции, спонзори и мен-
тори на реформите, кога ве-
лат дека реформите се тешки 
и болни, мислат не за наро-
дот (како што мисли Влада-
та!?), туку за "рефор ма то ри-
те". Тие гледаат дека Владата 
и политичарите се без идеја 
за вистинските ме ханизми и 
за институциите кои ќе овоз-
можат реформи. Затоа, кога 
потсетуваат и нагласуваат де-
ка "крајно време е Владата да 
се зафати со реформи", мис-
лат на  вистински реформи - 
про мена на подобро!

Затоа ќе треба прво ре-
форма на "реформаторите", 
на нивниот ментален склоп. 
А тоа навистина е "многу тешко 
и болно". И се граничи со не-
возможност.

Васил Томовски,
Скопје
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Еве, јас веќе долги години 
набљудувам еден процес кој 
се случува во нашава држава, 
кој го нареков "чудесен сон". 
Не знам можеби звучи малку 
чудно, но тргнав од нашето 
мото, односно "сè е чудно". 
Па, така да тргнам од по че-
ток, односно ова набљу ду ва-
ње почнува од 8 септември 
1991 година, кога го оства-
ривме нашиот вековен сон - 
ја обновивме државата на Фи -
лип II, Александар Ма ке дон-
ски, државата на Самуил, ги 
остваривме идеалите на на-
шите Илинденци, добивме са-
мостојна Македонија на ова 
прекрасно мало парченце 
зем ја. И така во тие среќни и 
весели моменти, моменти пол-
ни со неизмерна сила и ам-
биција, за да ја оствариме на-
шата утопија, нашето опш тес-
тво се сопна и падна во тој 
"чудесен сон" од кој не мо же-
ме да излеземе ниту денес. 
Па, така ќе почнам со ана ли-
зата на моето набљудување. 
Всушност, на почетокот не се 
гледаше некој особен колапс 
на системот и на инсти ту ции-
ве во државава, но се случи 
("чисто случајно"). Потоа сле-
дуваше еден период на "вол-
шебна пасивност" каде сè си 
одеше полека наназад. И то-
гаш, некаде околу 1995 го ди-
на, решивме да направиме 
еден чекор, за да не го доп-
реме дното. Односно го ис-
такнавме нашето вековно зна-
ме - симболот на нашата Ма-
кедонија, потоа решивме да 
направиме краток прекин на 
тој шверцерски канал кој ми-
нуваше низ нас и кога се по-
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надевавме малку - сè отиде 
во вода. Односно за малку ќе 
ни отидеше господинот прет-
седател, ни отиде знамето, 
името и за малку не отидовме 
и ние, но се случи тоа што се 
случи. Потоа продолжува мое-
то набљудување и повторно 
следуваат неколку години на 
веќе спомнатата "волшебна 
пасивност". И, да речам, не-

кои помислија дека повторно 
се будиме, односно избори, 
нова влада - ова-она - и кога 
на крај излезе "ОНА". Значи, 
некој добро си работел и си 
планирал овие години, па си 
доби женско дете, "она". И ко-
га ние така поспани де ваму, 
де таму почнавме да викаме 
по нашите пријатели кои ги 
немаме, за среќа наша во тој 
сон на јаве ни дојде "дедо Бо-
же", кој на "мирен", "еднос та-
вен", "чудесен" начин ни ги 
ре ши проблемите - односно 
не дозволи да отидеме во 
"пеколот". И така излеговме и 
од оваа стапица на тие нат-
природни зли сили и про дол-
живме со нашата веќе тра ди-
ционална "волшебна па сив-
ност", односно нашиот "чуде-
сен сон". Како што е општо 
познато, веќе ништо не е ис-
то, односно ние станавме еден 
антипод, каде сонцето стана 
месечина, денот - ноќ, а ме-
сечината во таа пуста желба 
да стане сонце - стана пепел. 
И така, во тоа набљудување, 
користејќи го методот на на-
бљудување, случајно се про-
најдов и себе си. И веднаш 
тргнав по тој свет "пустина" 
да го барам одговорот на сè 
ова - односно да ја барам 

препката, која ја спомнав на 
почетокот, од која паднавме 
во нашиот "чудесен сон" и ве-
ќе добив резултати.

И директно ќе поминам 
на главното, односно нашата 
препка не е ништо друго ту-
ку "алчноста", нашата сега пос-
воена ќерка "она" е нашето 
чув ство за националност, на-
шиот патриотизам, нашата 
љу бов кон татковината, а 
нашиот економски бум - е 
тоа сме ние, тие што знаеме 
сè, и сега како да не ја спом-
нам онаа англиска пого вор-
ка: "Подобро е да се биде 
приб  лижно прецизен, откол-
ку прецизно погрешен". Но, 
зошто, пак, сега ние да при-
фаќаме туѓи поговорки кога 
нè бидува за сè. И искрено, 
со ваков пристап кон неш та-

та, со ваква чудесна незаин-
тересираност ниту за нас са-
мите, јас не знам до каде ќе 
стасаме. Но, мислам дека е 
крајно време да се поглед не-
ме  малку самите, а не да гле-
даме само на другите, и дури 
тогаш можеби ќе тргнеме нап-
ред. Односно ќе признаеме, 
барем во себе, дека за нај го-
лем дел од нештата кои ни се 
случија и кои ни се случуваат 
сами ние сме си виновни и 
само ние. Но, постои надеж, 
постои можност, капацитет 
да излеземе од оваа беда и 
ќе излеземе, но ќе треба да 
се потрудиме, а и време е...  

                          

Никола Димитровски, 
студент

Кратово


