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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Рената МАТЕСКА

ОЛИГАРХИЈАТА ВО ФУНКЦИЈА НА УНИШТУВАЊЕ НА ДРЖАВАТА

ЕКОНОМИЈА

Нашите олигарси, за жал, гледаат до крај да ја уништат земјава, 
бидејќи не сакаат да има правна држава. Тие практично се збо-
гатија за време на ембаргото, за време на војната. Кога имавме 
правна држава до 1989 година, да видиме кој имот го имаа Свето 
Јаневски, Штерјо Наков, Доне Таневски и компанија. Тогаш секое 
просечно семејство имаше повеќе имот отколку што поседуваа 
Јаневски, Наков, Таневски и компанија заедно...

Со трансформацијата на општествениот капитал беше пред ви ден 
влез на четири милијарди долари, а сведоци сме дека има влез на 
една милијарда долари. Недостасуваат три милијарди долари од 
приватизацијата, од 1991 година до денес. Тоа се оние три мили-
јарди долари кои требаше да отворат работни места за луѓето кои 
ќе станат стечајци, тоа се парите со кои требаше да се подигне еко-
номијата...

КАДЕ СЕ ТРИТЕ МИЛИЈАРД  

Од осамостојувањето до 
денес имавме можност 
да видиме импровиза-

ција и криминална приватиза-
ција преку која малцинство 
олигарси преку ноќ станаа 
мул   тимилионери. Можеме ли 
назад да го вратиме филмот и 
да ја поправиме грешката, да 
ја избегнеме неправдата и не-
законската приватизација? Здру -
жението "Акционер 2001" со 
поддршка од акционерите и 
гра    ѓаните прави обиди за да се 
поправи направената греш ка...

"За пет години од пос тое ње-
то и активностите со акцио не-
рите дојдовме до заклучок де-
ка не смееме да й дозволиме 
на било која партија, која ќе 
дој  де на власт да може да нè 
манипулира дека ќе направи 
контрола на приватизацијата. 
Јасно е што се случи во 1998 
година кога тоа не го направи 
ВМРО-ДПМНЕ на чело со Љуб-
чо Георгиевски, потоа 2002 го-
дина  тогашниот премиер Бран -
ко Црвенковски вети по цена и 
глави да паѓаат и од неговата 
партија, таа контрола да се нап-
рави, но ништо од најавата. 
Еве, сега неодамна повторно 
слушнавме партиски марке тинг 
за контрола на прива тиза ци-
јата. Ние решивме, бидејќи не 
им веруваме на политичарите 
да го решиме проблемот со 
законска регулатива. Имено, 
Здружението 'Акционер 2001', 
заедно со уште 100 граѓани, по-
крена иницијатива за под не-
сување предлог-закон (за што 

веќе во тек е собирање пот пи-
си од 10.000 граѓани) до Соб ра-
нието на РМ, насловен како 
закон за контрола на зако ни-
тоста на приватизацијата на 
акционерските друштва и за-
кон за ревизија на стечајните 
постапки во акционерските 
друштва. 

Со трансформацијата на опш -
тествениот капитал беше пред-
виден влез на четири мили-
јарди долари, а сведоци сме 
дека има влез на една ми ли-
јарда долари. Недостасуваат три 
милијарди долари од при ва-
тизацијата, од 1991 година до 
денес. Тоа се оние три мили-
јарди долари кои требаше да 
отворат работни места за лу-

ѓето кои ќе станат стечајци, тоа 
се парите со кои требаше да се 
подигне економијата, тие се 
два пати повеќе од мили јар да-
та на Тупурковски. Верувајте 
де ка 99 отсто од тие постапки 
со кои фирмите се однесени 
во стечај се со фиктивни по-
барувања, лажни доверители 
каде е ограбен имотот на ак-
цио  нерите кои се оставени 
без акции и без работни места. 
Во Македонија не гледам некој 
поголем проблем од привати-
зацијата и стечајната постапка. 
Дека може да се направи кон-
трола во приватизацијата ја-
сен е примерот со 'Фершпед' 
каде Антикорупциската коми-
сија, Управата за јавни при хо-
ди, Министерството за фи нан-
сии, двете ревизии покажаа 
дека е направена криминална 
приватизација која треба да се 
поништи. Но, слушнавме дека 
и премиерот Владо Бучковски 
не сака да ја поништи таа при-
ватизација. Затоа, кога ќе се со-
бираат 10.000 потписи за овие 
два закона воедно ќе се со-
бираат потписи и за третата 
иницијатива. Станува збор за 
закон од два члена, односно 
барање на граѓаните со закон 
да се спроведува законот. Со 
првиот член му се налага на 
јавниот правобранител да под-
несе тужба за поништување на 
криминалната приватизација 
и втората точка со која се на-
лагаат ригорозни казнени од-
редби за неспроведување. Зна-
чи, станува збор за една о  д го-

ворна обврска за функ ци ја ко-
ја ќе биде одговорна пред сво-
јот народ и државата. Мно гу е 
јасно дека може да се нап рави 
контрола на привати за цијата. 
Во една од најкрими налните 
компании е направена кон-
трола. Таква контрола тре ба 
да се направи во сите при-
ватизациони процеси. Имотот 
на граѓаните и акционерите 
мора да биде вратен, стечај-
ците ќе се вратат на своите 
работни места, зошто капи-
талот е тука, само катастарски, 

незаконски им е пренесен на 
други лица. Можете да одите 
во Катастар и да видите цел 
парк кај 'Уранија' и кај ста дио-
нот, дел кој бил на 'Македонски 
железници', а во 2002 година 
сè тоа е префрлено на име на 
Штерјо Наков, а доколку се ба-
ра документ од Катастар ви да-
ваат дека тоа е на 'Железници' 
(за жал, оваа информација ја 
добив од пратеник во Соб ра-
нието, кој не смее да про го-
вори). Се сеќавате дека имаше 
времена мерка за оттуѓување 

ВАСКО ТОДОРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ЗДРУЖЕНИЕТО "АКЦИОНЕР 2001"
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И ДОЛАРИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈАТА?

на 'Панорама', а 'Фершпед' пов-
торно можеше наспроти суд-
ската забрана, неа да ја оттуѓи, 
што значи дека за некого во 
оваа држава законите не ва-
жат. Јас кажав и за изјавата ко-
ја Наков му ја даде на нови на-
рот, што сметам дека е добар 
пример за Европа да види как-
ви луѓе го водат нашето сто-
панство и какви луѓе се под-
држани од Љубчо Георгиевски, 
Бранко Црвенковски и други 
кои досега биле на власт. Во 
последно време ние сфаќаме 
дека опозицијата и позицијата 
се водени од ист центар, кој е 
центар на криминалната оли-
гархија", вели Васко Тодо ров-
ски, претседател на Здру же-
ние то "Акционер 2001".

ДАНОК НА ЛУКСУЗ

Тодоровски има уште еден 
предлог кој не бил поддржан 
од водечките политички пар-
тии, освен од ДОМ на Лилјана 
Поповска. Станува збор за во-
ведување данок на луксуз. 

"Ова е нешто што функ цио-
нира во цел свет - вели То до-
ровски - дури и во Латинска 
Америка, Бразил, а таму оли-
гархијата ја издржува соци ја-
лата, бидејќи таа ја создала, 
затоа таа е и должна да ја из-
држува. Во светот олигархијата 
ја спонзорира сиромаштијата 
и самите олигарси се свесни, 
самите капиталисти на Запад й  
помагаат, ја спонзорираат др-
жавата. Нашите олигарси, за 
жал, гледаат како до крај да ја 
уништат државата, бидејќи не 
сакаат да има правна држава. 

луксузните автомобили и дру-
ги де лукс објекти. Во Маке-
донија има 15.000-20.000 вили 
кои можат да се вбројат во лук-
сузни. Тоа се вили кои не мо-
желе да се изградат со пари од 

кои имале да платат 20.000 ев-
ра за пратеничко место, зарем 
немаат да платат 2.000-3.000 
ев  ра за своите вили. Што е тоа 
за Јаневски, Наков и за други. 
Да спомнам дека има вили и 

"Нашите олигарси сè стек-
наа противзаконски. Тие не ја 
сакаат ЕУ, која му треба само 
на народот. Народот сам треба 
да ги издејствува законите, сам 
треба да ги направи рефор ми-
те во судството. Заедно со 200 
акционери реагиравме пред 
Апелациониот суд со пароли и 
со барање правично судство, 
судење по закон, а не по налог. 
Претседателот на Апела циони-
от суд, Вели Ведат, мене и на 
госпоѓата Љубица Рубен ни ре-
че: 'Наместо акционери со 
тран  спаренти пред судот да 
дојдат акционери со автомати, 
бидејќи овде сè треба да се 
ликвидира затоа што суд ство-
то е корумпирано и работи по 
налог на олигархија, која се 
поставува над законот'. Суди-
јата Влатко Самарџиски од  Ос-
новен суд Скопје 1 Скопје, кој 
одлучуваше по предметот на 
Здружението 'Акционер' со 
страв нè извести дека ако до-
несе законско решение прет-
седателот на РСС, Ленче Соф-
рониевска, ќе го избрка од ра-
бота. Судијата од Апелацио-
ниот суд, Виолета Србиновска 
која, исто така, требаше да 
одлучува по предметот на 
'Акционер' нè извести дека 
поради притисокот кој врз неа 
е вршен од Адвокатската комо-
ра и од Ленче Софрониевска 
морала да донесе против за-
конска одлука, бидејќи ќе би-
де разрешена. Предметите од 
фирмите 'Лозар-Битола', 'Фиорд-
Кавадарци' и 'Житомел-Кума-
ново' чекаа и по седум месеци 
во Апелациониот суд за да би-
дат разгледувани, што значи 

Практично тие се збогатија за 
време на ембаргото, за време 
на војната. Кога имавме прав-
на држава до 1989 година, да 
видиме кој имот го имаа Свето 
Јаневски, Штерјо Наков, Доне 
Таневски и компанија. Тогаш 
јас лично, како Васко Тодо ров-
ски, и мојата фамилија имавме 
повеќе имот отколку што за-
едно поседуваа Јаневски, На-
ков, Таневски и компанија. Гра-
доначалникот на Сантос, во 
Бразил, плаќа 20.000 долари 
годишно за вилата која ја по-
седува, а да не говориме за по-
големите вили за кои се плаќа 
по 100.000-200.000 долари го-
дишно. Всушност, тоа е данок 
на луксуз, каде влегуваат и 

плата, а за кои треба сопс тве-
никот да плати по 2.000-3.000 
долари годишно и ако се прес-
мета се добиваат од 300-500 
ми  лиони евра годишно. Знаете 
ли која сума е тоа? Таа сума е 
на еден продаден Телеком, таа 
е сума на Електростопанство. 
Со ова ние имаме годишно да 
продаваме по еден Телеком и 
по едно Електростопанство, а 
не денес да се срамиме и да 
штрајкуваме против продаж-
бата на ЕСМ. Сите големи по-
литички партии плаќаат за пра-
тенички места, што чини 20.000 
евра. Неодамна и мене ми се 
нудеше пратеничко место. Се-
га е јавна тајна дека прате нич-
ките места се плаќаат. Сите оние 

со два, три базени, а тука на-
родот гладува. Ниедна партија 
досега не сакала да го усвои 
законот за данок за луксуз. Но, 
тоа треба да го усвоиме ние 
граѓаните, зашто нам ни треба 
правна држава, нам ни треба 
Европската унија. Тие нема да 
се снајдат во Европската унија 
бидејќи таму владее закон, 
правна држава". 

КОРУМПИРАНО 
СУДСТВО

За да функционираат за ко-
ните потребно ни е судство 
кое не е корумпирано и прав-
на држава во вистинска смис-
ла на зборот.

дека законот и правото не се 
почитуваат, туку се чека налог 
од Софрониевска какви реше-
нија да се донесат по нив. Ос-
новното јавно обвинителство 
фалсификува судски решенија, 
а Врховниот суд експресно во 
рок од три дена заседава и ги 
прифаќа истите, во случај кога 
се работи за моќници од кри-
миналното бизнис лоби. Тоа 
што се случува во Обвинител-
ството и што обвинетите си 
доз волуваат да прават фал-
сификати е резултат на тоа 
што републичкиот јавен обви-
нител се прогласи за 'последен 
будала', а сè уште никој не се 
понудил да му пружи помош", 
коментира Васко Тодоровски.


