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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ОД ГОЛЕМИТЕ НАЈАВИ 
СЕ ИЗРОДИЈА САМО 

"ПОГОЛЕМИ" ВЕТУВАЊА
Владејачката СДСМ најави изградба на автопат до Софија, и тоа го најавува небаре гра-

ѓаните заборавија на предизборните ветувања од 1994 година за пругата кон Бугарија, 
која не е ниту до половина изградена. Па, сега неа никој не ја спомнува, туку директно се 
ветува автопат. Просто, да не верува човек. И тоа во услови кога Владата нема да одвои 6 
милиони евра за социјална сигурност на стечајците, најавува реализација на инфра стук-
турен гигантски потег, кој би чинел најмалку 600 милиони евра. Уште да кажат со кои па-
ри ќе го изградат!

Оптимист е и министерот за финансии, Никола Поповски, кој изјави дека очекува една 
од големите и една од средните домашни банки во наредните 6 до 12 месеци да бидат 
купени од странски инвеститори. "Не ја исклучувам можноста за влез на 'Сосиете же-
нерал', 'Кредит агрикол' и на 'Рајфајзен банка во Македонија', тој изјави неодамна. Како и 
да е, прашање е колку сите овие најави имаат сериозна заднина во ветување "брда и 
долини" во економскиот развој. Зашто во Македонија по 47 месеци на власт и на месец 
до избори да разгласуваш дека "идната година" можеби ќе влезе некоја банка да ин вес-
тира е крајно несериозно, па дури и за македонски услови. 

ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА
ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Македонија е прив леч-
но место за стран ски-
те инвеститори и тие 

многу брзо ќе си го најдат 
својот интерес да инвес ти ра-
ат во земјава. Ние сме лиде-
ри во регионот, реформите 
добро се спроведуваат, зем-
јата напредува, индус трис ко-
то производство расте (иако 
основата за споредување од 
лани е екстремно ниска, н.з.) 
и сл. Вакви и слични изјави 
се изнаслушавме во послед-
ниов период. Човек ќе по-
мис ли дека нашиве полити-
чари зборуваат за друга др-

Македонија, во првото тро-
месечие од 2006 година во 
Република Македонија влег-
ле само 10 милиони евра ди-
ректни странски инвестиции. 
И толку. Да, тоа е сè. А колку 
за потсетување, на јавноста й 
беше ветено дека стран ски те 
инвеститори ќе "ја нападнат" 
Македонија. Поточно, речи си 
и да немаше некое патување 
на премиерот Владо Буч ков-
ски и на неговите министри 
во САД, Германија, Монако, 
Велика Британија, Австрија, 
во Словенија и во многу дру-
ги земји од каде што директ-
но се најавуваше реализација 
на инвестиции од повеќе од 
стотици милиони евра.

НАЈАВИ

Што сè им се ветуваше на 
граѓаните, тешко е да се 

жава, зашто бројките ука жу-
ваат на нешто друго.

Според официјалната ста-
тистика на Народна банка на 
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ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА
ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

следи, а уште поневозможно 
е сè тоа да се забележи. Една 
од последните поголеми "ут-
ки" во земјава беше неодам-

доменот на неофицијалното. 
Генерално, од инвестициите 
нема ништо.

А за тоа колку Македонија 
е перспективна бизнис деле-
гација, како пример може да 
послужи и податокот дека на 
првиот тендер за продажба 
на хотелите на туристичкиот 
комплекс "Попова Шапка" не 
се јави ниту еден странски ин  -
веститор, подготвен да купи 
хотел во еден од најстарите 
зимски скијачки центри на 
Балканот. И толку од прив-
лечноста на Македонија за 
странски вложувања. 

Владата најави и дека "Тур-
боинститут" ќе гради повеќе 
мали хидроцентрали на не-
колку локации во земјава. Ин-
вестицијата се проценуваше 
на повеќе од 150 милиони 
евра, меѓутоа Словенците се 
откажаа откако не успеаја во 
непосредна спогодба со Вла-
дата да добијат локации за из-
градба.

дејачката СДСМ најавува из-
градба на автопат до Софија. 
И тоа го најавува небаре гра-
ѓаните заборавија на пред из-
борните ветувања од 1994 го-
дина за пругата кон Бугарија, 
која не е ниту до половина 
изградена. Па, сега неа никој 
не ја спомнува, туку директ-
но се ветува автопат. Просто, 
да не верува човек. И тоа во 
услови кога Владата нема да 
одвои 6 милиони евра за со-
цијална сигурност на стечај-
ците, најавува реализација на 
инфрастуктурен гигантски 
по тег, кој би чинел најмалку 
600 милиони евра. Уште да 
кажат со кои пари ќе го из-
градат!

   
РЕАЛИЗАЦИЈА

Единствената голема сума 
ко ја во мандатот на оваа Вла да 
како странски капитал вле зе 
во Македонија се 225 милио-
ни евра, кои ги плати ав стрис-

ЗА 15 ГОДИНИ ИНВЕСТИРАНИ 
1,3 МИЛИЈАРДА ДОЛАРИ

Од 1991 до 2005 година во Македонија влегле стран-
ски инвестиции од 1,3 милијарди долари, од кои 62 
отсто завршиле во секторот услуги, а 27 отсто во 
производствениот. Ова го соопшти Александар Јан-
чески од Агенцијата за странски инвестиции на не-
одам  нешната работилница "Надворешната трговија 
и странските директни инвестиции во земјите-членки 
и земјите аспиранти кон ЕУ", која деновиве се одржа 
во Скопје во организација на фондацијата "Фридрих 
Еберт". 

Унгарија е најголем инвеститор во Македонија, а 
следуваат Грција, Холандија, Кипар.

"Сименс" се подготвува да ин-
вестира во енергетиката, тран -
спортот, информатиката и во 
други дејности, како и дека 
ќе го купи охридски "ЕМО". 
До пролетва требаше да се 
прецизираат проектите во 
кои би инвестирал овој гер-
мански гигант, меѓутоа засега 
нема конкретни резултати од 
оваа најава. Напротив, пред 
неколку месеци од "Сименс" 
и официјално најавија дека 
нема да отвораат свои по го-
ни во Македонија, но дека и 
натаму ќе соработуваат пре-
ку продажбата на нивните 
производи на македонски фир -
ми. Во превод тоа значи сè 
исто како и досега. 

Слове нечки "Енерготуш" 
требаше да инвестира околу 
60 милиони евра во изградба 
на дваесеттина големи мар-
кети и бензински пумпи, ме-
ѓутоа од ваквите проекти сè 
уште нема ниту старт на реа-
лизација и за оваа инвес ти-
ција. Едно време во јавноста 
проструи информација дека 
тие имале големи проблеми 
околу сопственоста на лока-
циите, но сè тоа остана во 

Во јавноста се добива впе-
чаток дека како што се приб-
лижува терминот на избо ри-
те, предизборните ветувања 
сè повеќе се интензивираат, 
па има и такви во кои вла-

ки "ЕВН" за да ја купи "ЕСМ 
Дистрибуција". Иако за волја 
на вистината во последно 
вре ме и тука нешто почнува 
да "шкрипи", па се шпекулира 
дека конечната сума која Ав-

нешното  изјаловување на оби -
дот на Владата да ја наговори 
финансиската корпорација 
"ИНГ" од Холандија да ја купи  
"Поштенска банка" и со тоа 
пропадна шансата Македо ни-
ја да добие познат странски 
бренд во банкарскиот сектор 
во земјава. 

Холанд ската банка "ИНГ", 
словенечките "Енерготуш" и 
"Турбоинститут", гер мански-
от "Сименс", малезиската "Хис -
ниага", се само дел од ком па-
ниите кои беа најавувани ка-
ко големи стратешки инвес-
титори. Тие, покрај свеж ка-
питал, на Македонија тре ба-
ше да й донесат и имиџ на 
земја поволна за инвес ти ции. 

Малезиската "Хисниага", на 
пример, беше најавувана ка-
ко инвеститор кој ќе вложи 
40 милиони евра во изградба 
на станбени објекти. Стано ви-
те требаше да бидат евтини и 
да им овозможат на гра ѓа ни-
те полесно да купат сопствен 
стан. Оваа компанија треба-
ше да учествува и во изград-
бата на хидроцентралата "Бош -
ков мост" и во уште неколку 
мали хидроцентрали, меѓу тоа 

денес Владата воопшто не ја 
спомнува "Хисниага" како по-
тенцијален инвеститор. 

Вла  дата најавуваше дека 
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стријците треба да ја платат 
ќе биде пониска за околу двае -
сеттина милиони евра. За не-
кои различни, но ниту малку 
"евтини" одредби и толку ва-
ња на купопродажниот до го-
вор.

Извесно е дека од без број-
те меморандуми и договори, 
кои ги потпиша Владата со 
по тенцијалните странски ин-
веститори, ќе се реализираат 
оние со руската компанија 
"Лукоил" и со словенечки 
"Меркатор". "Лукоил" најави 
дека ќе вложи околу 50 ми-
лиони евра во изградба на 
синџир на бензински пумпи 
во Македонија, а "Меркатор" 
изградба на трговски центри, 
вредни околу 40 милиони ев-
ра. Овие две компании дока-
жаа дека имаат сериозни на-
мери да инвестираат во Ма-
ке донија, меѓутоа македон-
ските граѓани ќе треба да по-
чекаат за да ги видат резул-
татите од овие најави, нај-
многу поради инертната ад-
ми нистративна машинерија, 
која треба да обезбеди соод-
ветни градежни локации, чис  -
ти од имотно-правни спо ро-
ви. Но, и од ова - засега ниш-
то. Единствено купопро даж-
ба имаше грчки "Веро", кој го 

МИСТЕРИОЗНИОТ ТЕО?   

Во целава ситуација околу странските вложувања 
во земјава интересен е и фактот што од, на "голема" 
врата најавуваниот експерт за лобирање на нови ин-
вестиции, поранешниот германски министер за фи-
нансии, Тео Вајгел, сега нема ниту трага ниту глас. На 
почетокот на мандатот на оваа Влада тој на јавноста 
й беше "сервиран" како клучен џокер, кој во Ма ке до-
нија ќе донесе светски брендови да инвестираат ту-
ка, меѓу кои секако и големиот германски елек трон-
ски гигант "Сименс", кој требаше да отвори погони во 
државава.

По некое време на јавноста й беше дообјаснето де-
ка тој всушност не бил лобист, туку само економски 
советник, за на крај човеков сосема да исчезне од 
јавниот видокруг. Како и да е, станува сè поизвесно 
дека од ваквите скапо платени лобисти или совет ни-
ци, граѓаните стануваат сè посиромашни, кои покрај 
товарот на неуспешните економски програми, од сво-
јот сè потенок џеб ги плаќаат и услугите на вак вите 
странски "џокери".

купи плацот кај Народна бан-
ка, но и тука работата "запна" 
некаде, зашто досега ниту ло-
пата не е удрена на тој објект. 
И сè некако така се одвива 
инвестициониот живот во 
зем  јава. 

За волја на вистината, де-
новиве министерот за фи нан-
сии, Никола Поповски, ста-
нува сè поуверен дека во на-
редните 6 до 12 месеци во 
банкарскиот сектор ќе влезе 
голем странски капитал. 

"Спо   ред мојата прогноза, 
идните големи странски ин-
вестиции, покрај во енер гет-
скиот и во теле комуника цис-
киот сектор, поради прива ти-
зацијата на државниот ка пи-
тал, ќе влезат во банкарскиот. 
Очекувам една од големите 
и една од средните банки во 
наредните 6-12 месеци да би-
дат купени од странски ин-
вес титори. Не ја исклучувам 
можноста за влез на 'Сосиете 
женерал', 'Кредит агрикол' и 
на Рајфајзен банка во Ма ке-
донија", тој изјави неодамна. 
Во врска со ова, премиерот 
Владо Бучковски, пак, дено-
виве изјави дека три стран-
ски компании се заинте реси-
рани за Поштенска банка, но 
не сакаше да ги каже нивните 

имиња. 
"Поштенска банка, по про-

паѓањето на разговорите со 
'ИНГ', ја сакаат многу светски 
брендови. Кој од нив ќе ја 
добие, ќе покаже времето", 
рече Бучковски. Како и да е, 
прашање е колку сите овие 
најави имаат сериозна зад ни-
на, или се единствено во до-
менот на политичката про-

паганда, која сега пред из-
борите е многу активна во 
ветување "брда и долини" во 
економскиот развој. Зашто 
во Македонија, по 47 месеци 
на власт и на месец до из бо-
ри, да разгласуваш дека "ид-
ната година" можеби ќе вле-
зе некоја банка да инвестира, 
е крајно несериозно, па дури 
и за македонски услови.


