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ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

ШТО ПОКАЖАА ИСТРАЖУВАЊАТА ВО ОДНОС НА МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ

Пред неколку дена Илинка Митрева, министерката за на-
дворешни работи на Македонија, коментирајќи ја смрт та на 
Слободан Милошевиќ, кратко изјави дека за Србија доа ѓаат 
подобри времиња. Оваа изјава многумина ги збу ни, вклу-
чувајќи го и авторот на текстов, бидејќи добро е познато 
дека  последниве пет години Милошевиќ беше во затвор во 
Шевенинген, па остана непознато како дури сега по неговата 
смрт ќе дојдат подобри времиња за Србија. Со цел да ја об-
јаснам изјавата на Митрева на пра вив едно ад хок истра-
жување и дојдов до заклучок дека министерката е во право! 

Имено, истите тие денови беше пренесена и една друга 
вест, која мина незабележано во македонските медиуми (кој 
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сто пан ството и речиси во сите други стопански гранки.
Пребарувајќи натаму по слични податоци дојдов и до 

извештајот на Обединетите нации за Македонија, инаку за-
страшувачки наречен "Извештај за навремено пре ду пре-
дување". Во него јасно се "предупредува" дека не само што 
ВМРО-ДПМНЕ е најпопуларна партија во Македонија, туку и 
дека државата сепак води во нешто, и тоа убедливо! Имено, 
според Обединетите нации, Македонија е на прво место по 
процентот на невработени, со фантастичните 38 проценти!!! 
На далечното второ место е Романија, со подносливи 20 про-
центи, а Албанија, Бугарија и Србија не се котираат би дејќи 
кај овие држави невработеноста е од 10 до 15 проценти, 
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има време за ситници кога јавноста 
ја интересираат вести од фун да мен-
тално значење како, на пример, вес-
та дека се родила овца со шест нозе, 
која деновиве е ударна или, пак, за 
тоа дека пејачка згазила куче на бу-
леварот "Партизански одреди"), ме-
ѓутоа предизвика исклучителен ин-
терес во светската финансиска јав-
ност (што знае светот што е вредно 
за објавување!).

Всушност, беше објавено дека од 
почетокот на го ди нава во Србија 
влегле инвестиции во висина од 
600 ми лиони американски долари и дека до крајот на 2006 
го дина се очекува таа бројка да изнесува 2 милијарди до-
лари, а за наредната да достигне и до 6 милијарди долари. Со 
тоа Србија годинава ќе го заземе второто место по при-
влекување странски инвестиции на Балканот, а по стои мож-
ност идната година да биде и прва, надминувајќи ја и Ро ма-
нија (на ви сокото трето место котираат Бугарија, следена од 
Албанија). Македонија не учествува во овој натпревар, би-
дејќи трие сетте милиони кои биле ин вес тирани минатата го-
дина се см ешна сума, која можеби е ре зултат на статистичка 
грешка. Странците во Србија вло жуваат во транспортот и во 
соо бра ќајот (автопатишта, пруги, итн.), во рударството, водо-

прифатлива бројка, што е сон за Ма-
кедонија. Во истиот извештај се спом-
нува дека еко ном скиот раст во Ал-
банија, Србија и во Бугарија се движи 
од 6 до 12 про центи. Значи, Митрева 
сепак е во пра во, за Србија (јас би ги 
додал и Ал ба нија, Бугарија и ос та на-
тиот тран зи ционен свет), доаѓаат по-
доб ри времиња.

Во Македонија веќе подолго време 
нема економски раст, иако статистички 
може да се исцедат 2-3 проценти, што 
е под нивото на инфлацијата. Но, ова е 
повеќе од доволно за премиерот да ја 

убедува јавноста дека Ма ке донија се движи и во добра на-
сока, иако економски гле дано таа е паркирана на една спо-
редна улица на Балканот и буквално чека избори т.е. промена 
на катастрофалната еко номска политика на претседателот 
на Владата. А изборите, сега веќе на сите им е јасно, нема да 
дојдат сè додека не се почувствува "позитивното влијание" 
на оние 220 милиони долари добиени со продажбата на ЕСМ 
Дистрибуција. Дотогаш, читајте за овцата со шест нозе...


