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а оставаме зад 
нас 2005 го ди-
на, која по не-
кои работи, ко-
га е во пра ша-
ње Маке дони-
ја, можеме да 

ја оцениме како делумно ус-
пешна но, пред сè, како теш-
ка и неизвесна по многу пра-
шања. Минавме година во ко-
ја економијата повторно бе-
ше најголем проблем, кој се 
рефлектираше како врз нап-
редокот на целата држава, 
така и на секој граѓанин. Не-
вработеноста никако да поч-
не да се намалува што, пак, 
се должи на немањето до вол-
но инвестиции, кои би до ве-
ле до отворање нови ра бот-
ни места. Социјалната сос-
тојба на поголем дел од на-
селението е загрижувачка, и 
покрај огромните буџетски 
средства, кои се одвојуваат 
за социјалата. Економскиот 
бум, кој секоја година се на-
јавува, никако да ни се случи. 
Најмногу вложувања имаше 
во трговијата, односно во шо-
пинг центрите, а речиси не-
маше никакви вложувања во 
производните капацитети. 
"Грин-филд" инвестициите 
(гра   дење индустриски ка па-
цитети од темел) се непоз-
ната категорија за Маке до ни-
ја. Додека во околните др жа-
ви сè повеќе познати стран-
ски фирми градат фабрики, 
искористувајќи ги можнос-
тите на тие држави, кај нас 
никако да најдеме формула 
за привлекување странски 
ка  питал, кој би се инвестирал 
во производство на крајни, 
готови производи кои, пак, 
носат најмногу прилив на 
средства, доколку се конку-
рентни на другите пазари. 
Земјоделието е во очајна сос-
тојба, иако по сите пара мет-
ри треба да претставува ед-
на од носечките дејности во 
Македонија. И додека Европ-
ската унија повеќе од 40 про-
центи од својот буџет го на-

менува за земјоделието, кај 
нас тој процент е не зна чи те-
лен и нè доведува во си туа-
ција да се прашаме - како ќе 
градиме конкурентно земјо-
делие, кога не инвестираме 
во него? Во изминатата го ди-
на не се случи ниту долго 
оче куваното либера лизира-
ње на пазарот во контекст на 
телефонијата и Интернетот. 
Сè повеќе граѓани ги исклу-
чуваат своите фиксни теле-
фо  ни поради високите смет-
ки, а Интернет користат мно-
гу мал процент луѓе, што Ма-
кедонија ја става на дното на 
листата земји кои користат 
Интернет. Скапите услуги се 
резултат на непостоењето на 
конкуренција, што секако е 
ограничувачки фактор за се-
вкупниот економски развој. 
Сигурно има уште многу пра-
шања за кои може да се пи-
шува, како за прашањата кои 
2005 година ја направија теш-
ка, но да се осврнеме и на 
оние неколку позитивни при-
мери кои, да се надеваме, во 
оваа 2006 година ќе ги има 
повеќе. Најголем дел од по-
зитивните примери се во сфе -
рата на политичкото дејс тву-
вање, а особено во насока 
на приближувањето кон Ев-
ропската унија. Имено, пре-
да вањето на одговорите од 
Прашалникот на Европската 
комисија, што беше  одлично 
завршена работа од страна 
на владините органи, како и 
серијата уставни и законски 
измени, кои беа усвоени од 
Парламентот, доведоа до тоа 
Европскиот совет на 17 де-
кември да й го додели на Ма-
кедонија кандидатскиот ста-
тус за влез во Унијата, што се-
како беше најпозитивниот мо -
мент изминатата година за на-
шава земја. Сепак,  по тој нас-
тан еуфоријата стивна и пов-
торно сме во нашето секој-
дневие, исполнето со низа 
оче кувања и предизвици, кои 
ги носи целата оваа 2006 го-
дина. А тоа што нè очекува 
не е ниту малку лесна ра бо-
та, туку напротив, следува пе-
риод кој ќе треба да покаже 
колку сме способни во ев роп-
ски манир да ја градиме сопс-

твената држава. Реформите, 
без исклучок, треба да про-
должат со засилено темпо, 
особено во судството, јав на-
та администрација, полици ја-
та, но и во економијата и во 
социјалната сфера. Прибли-
жу вањето на домашното за-
конодавство до европското, 
односно усвојувањето и им-
плементирањето на европ-
ските законски регулативи 
кај нас,  исто така, е една од 
главните активности во оваа 
година. Ако денот по утрото 
се познава, со воведувањето 
на едношалтерскиот систем 
на почетокот на годинава, 
треба да се очекува да про-
должи позитивниот тренд во 
реализацијата на низа зна-
чајни проекти, кои би довеле 
до подобрување на сев куп-
ната деловна клима во држа-
вата, особено за прив леку-
вање на повеќе странски ди-
ректни инвестиции. Про даж-
бата на Електро - дистри бу ци-
ја секако дека не може да се 
смета за инвестиција, како 
што тоа не беше ниту про-
дажбата на Телеком (во нив 
инвестирале македонските 
граѓани), иако парите од нив-
ната продажба би требало 
да се искористат за општо 
добро. Намерите на Владата 
за продажба на дел од неј-
зините акции во Телеком и за 
продажба на Електро - дис-
трибуција треба да бидат 
доб ро поткрепени со цврсти 
факти и економски аргу мен-
ти, а не со паушални објас-
нувања дека тоа мора да се 
направи, зашто така сме се 
договориле со ММФ и слич-
но. Ова ќе биде едно од нај-
бурните прашања во след-
ниот период, чиј исход ќе до-
несе многу спротивставени 
коментари и реакции. Сепак, 
се чини дека најзначаен нас-
тан кој би требало да ја обе-
лежи оваа 2006 година во 
Македонија се претстојните 
парламентарни избори, кои 
во редовен термин би тре-
бало да се одржат на есен. 
Сите активности во периодот 
кој претстои, без оглед дали 
се од партиите на власт или 
од опозицијата, ќе бидат ге-

нерално насочени кон соз-
давање поголем рејтинг пред 
гласачите. Тоа веќе и се по-
кажува изминативе денови, 
кога се изнаредија поли тич-
ките лидери во поплавените 
региони, за да ја искажат 
својата загриженост за та-
мошните состојби. Допрва 
ќе следуваат слични прет-
стави, иако тоа треба да им 
бидат секојдневни обврски, 
а не само тогаш кога им се 
потребни гласови заради ос-
војување на власта. Значи, 
нè чека интересна година, ко-
ја ќе биде исполнета со мно-
гу активности, особено од 
по литичките актери, а из бо-
рите ќе покажат кои партии 
реално заслужуваат да ос-
танат на политичката сцена, 
а кои да заминат во заборав 
зашто, се чини, според бро-
јот на регистрирани партии 
сме лидери во Европа, што и 
не е податок со кој треба да 
се гордееме. Како и да е, 
мора да се спомнат и некои 
други настани, кои значајно 
ќе влијаат на иднината на Ма-
кедонија, а кои директно не 
зависат од нас самите. Име-
но, оваа година ќе от почнат 
и преговорите за финалниот 
статус на Косово, кои ќе би-
дат напнати, неизвесни и ис-
полнети со многу тешки сос-
таноци и средби. Исходот е 
тешко да се предвиди, иако 
може да се претпостави како 
сè тоа би завршило. Црна 
Гора е пред референдум за 
независност, што ќе доведе 
до нови состојби во односите 
меѓу неа и Србија, но и во 
регионот во целост. Бугарија 
и Романија се пред вратите 
на ЕУ, но дали ќе влезат во 
предвидениот термин во 2007 
или овој рок ќе се про лон-
гира поради нивната непод-
готвеност, ќе се знае до кра-
јот на оваа година. Сите овие 
отворени прашања значајно 
ќе влијаат и врз нашата зем-
ја, а нашите лидери, ако има-
ат сенс за политика, ќе мора 
да ја подготват Македонија за 
сите можни сценарија, да не 
излезе потоа дека "во сред 
јануари нè изненадил сне-
гот".


