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ПАТРИОТСКИ Е 
ДА СЕ ГЛАСА!

ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

Со спротивставувањето на Милошевиќ, Македонија си го 
отвори патот за сопствената самостојност. По формирањето 
различни политички опции (што не одеше многу лесно) и ус-
пешното излегување надвор од лавиринтот на Балканските 
војни, земјата мораше да се соочи и со бруталното грчко ем-
барго. И конечно, по пацифистичкото решавање на агреси-
јата во 2001 година заврши делот од македонската историја, 
кој најдобро може да се опише со Хамлетовското  "Да се биде 
или не". 

Каде сме сега? Македонија во Соединетите Американски 
Држави најде најмоќен стратешки пријател, некако се добли-
жува до разгалената дама Европа и речиси и да не постојат 
за кани од безбедносно-егзистенционална природа. Главните 
политички опоненти, Бучковски и Груевски, немаат разлики 
во политиката која би ја воделе кон САД (најважно прашање), 
Балканот и ЕУ или, пак, кон имплементацијата на охридскиот 
Рамковен договор, кој го гарантира статусот на малцинствата. 
Може со сигурност да се тврди дека кој и да состави Влада, 
Македонија сигурно во голем дел нема да го промени се-
гашниот правец. Сепак, претстојните избори повторно се ис-
ториски. Зошто тоа е така? Економската состојба во Ма ке-
донија е драматично лоша. Единствената причина за ова е 
една и само една, НЕДОСТАТОК НА ЕКОНОМСКИ РАСТ! Во из-
минативе три-четири години македонската Влада не во деше 
економска политика, која би можела да го фаворизира рас-
тот на економијата. Последиците од непостоење на еко ном-
ски раст се повеќекратни. Прво и основно, ја прават земјата 

неатрактивна за инвестиции од надвор (или, пак, од внатре).  
Како последица на ниското ниво на инвестиции, процентот 
на невработеното население во државава се приближува до 
40 отсто, а долговите (внатрешни и надворешни) се зго ле-
муваат. Со зголемувањето на социјалата (и социјалните слу-
чаи) Владата е принудена за неа да одделува сè повеќе пари 
од Буџетот, а паралелно со тоа има и сè помалку средства за 
инфраструктурните објекти, за образованието и за здрав-
ство  то, што има натамошно негативно влијание на еко ном-
скиот раст. Со тоа се затвора еден негативен економски фид-
бек од кој не се гледа излез. Што може да направи пре миерот 
Бучковски во оваа ситуација? Јасно е дека неговата историска 
улога ќе биде во организирањето и во спро ведувањето фер и 
демократски избори. На тие избори маке донските граѓани ќе 
одлучат дали ќе ја поддржат политиката на непостоечки еко-
номски раст или, пак, ќе се одлучат за варијанта која ја на-
вестува опозицијата, преку настапите на Трајко Славески, на 
водење активна и модерна економска политика, која ќе соз-
даде услови за забрзан раст на ма ке дон ската економија. Во 
САД (а и во другите земји), кои водеа слична политика каква 
што навестува ВМРО-ДПМНЕ, резул татите беа исклучителни. 
Не само што невработеноста падна под 4 проценти, туку и др-
жавниот буџет се зголеми и покрај намалувањето на да ноците 
и на давачките. Имено, раздви жувањето на еко но ми јата не 
само што ги намали трошоците за социјалата, туку про из-
веде и зголемен број даночни об врзници, како индиви дуални 
така и корпоративни, кои го наполнија јавниот буџет. Гледано 
од овој аспект, нема ни какви аргументи за тврдењето дека 
"сите се исти", па затоа немало потреба да се гласа. Еко ном-
ските опции кои ги нудат главните политички опоненти се 
дијаметрално спротивни. Потребно е на овие избори маке-
донските граѓани да излезат што помасовно на гласање и со 
тоа уште еднаш на себе да ја преземат одговорноста за ид-
нината на земјата.  Патриотски е да се гласа!


