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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

Р аботата тргна. Барем што се однесува до "скенирањето на теренот" владините 
претставници почнаа со обиколката низ Македонија. Така, премиерот Никола 
Груевски, заедно со министрите Славески, Рафајловска и Спасеновски, во 
Кавадарци го посети саемот "Вино експо". Разговараше со преработувачите на 
грозје, но не кажа ништо конкретно за претстојниот откуп на грозјето. Зашто 
седум дена од новата Влада е многу краток период за нешто да вети. И си 
замина.

Исто така, во посета беше и вицепремиерот Зоран Ставревски. Тој ја посети 
Битола, и пред стопанствениците вети некои стари проекти, како што е об-

новата на пругата со Грција, старт на изградбата на патот Велес-Битола преку Бабуна и сл. 
Покрај овие посети, најавени се и некои нови проекти. Новата Влада со Меѓународниот мо-
нетарен фонд (ММФ) ќе разговара за можноста да воведе дополнителни бенефиции за да ги 
привлече странските инвеститори во Македонија. Ова го најави министерот за финансии 
Трајко Славески, додавајќи дека е потребна либерализација во банкарскиот сектор, кој 
според него, е релативно слаб, а нивото на конкуренција е многу ниско. 

Во рамките на новите проекти влегуваат и хотели со четири ѕвезди, терен за голф, хид-
роцентрали, капацитети за биоетинол и биодизел и друго. Ова се инвестиционите проекти 
кои Владата ќе ги разгледува во следните две-три години, изјави Глигор Ташковиќ, министер 
за странски инвестиции. Тој вели дека наредните 12 месеци ќе работи на два проекта, кои ќе 
имаат позитивни ефекти во македонската економија. 

"Бирократијата мора да се надмине. Ќе патувам во странство за да ги запознаам сите можни 
странски инвеститори со тоа дека Македонија е отворена за бизнис. Досега тие што беа од-
говорни за да привлечат странски инвестиции, чекаа некој да им тропне на врата", изјави 
Ташковиќ.

Но, не мина сè во најави. Имаше и конкретни резултати. За жал, не по волја на оние кои 
најмногу се радуваа на промената на власта - стечајците. Сега откако стана министер за труд и 
социјална политика, за Љупчо Мешков сите стечајци се невработени, како и сите други лица 
без работа, кои своите права треба да ги остваруваат во рамките на постојниот систем на 
пензиско осигурување или за социјална заштита. Или во превод, ништо од она што ви ветив.
Ова како да го изненади Стојан Стојанов, претседател на Здружението на работниците со 
повеќе од 25 години работен стаж, разочаран од изјавата на новиот министер дека стечајците 
нема што да бараат. "Да не заборава Љупчо Мешков што ни зборуваше пред изборите, кога 
ние штрајкувавме пред зградата на Собранието и во паркот 'Жена-борец', таму кога ја прес-
пивавме ноќта тој ни ја даваше најголемата поддршка да се бориме до крај и да бидеме 
упорни во нашите барања, бидејќи сме биле во право и сме имале право на егзистенција. 
Неговата дволичност е негов проблем", рече Стојанов.

Тој никако да сфати дека Мешков нема никаков проблем, туку дека станува збор за нивен 
проблем. Но, периодот на беспарица кој им претстои на стечајците, за жал, ќе го потсети на тоа.  

Всушност, новата Влада почна и со практична работа. На првата седница го намали Данокот 
за додадена вредност за земјоделците и "шутна" голем број директори и членови на управните 
одбори на јавните претпријатија, агенциите, фондовите и другите институции кои се во 
нејзина надлежност, како политички сигнал дека политиката на претходната власт била 
неуспешна. Но, засега на нивните места сè уште нема нови фаци. Којзнае дали меѓу коа ли-
ционите договори не се конечно дефинирани или нешто друго е во прашање, засега во 
владините институции сè минува во знакот на чекање нови директори. Сите шпекулираат, но 
никој не знае кој во која фотелја ќе седне. И дотогаш и де факто ќе мирува работата на теренот, 
зашто кај нас без присуство на првиот човек на било која институција, не може ништо да 
почне. А времето тече. Житото одамна е ожнеано, а засега никој не го спомнува. Ниту се ин-
тересира за откупот, небаре никому не му е важно што и дали ќе јаде овој народ. А не е само 
тоа. Тука се и градинарските култури, тутунот...  


