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СО РЕЖИРАНИ СЕ 
ЕВТИНА ПРИКАЗ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
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Со интензивна медиумска кам-
пања, со сликање пред камерите, 
огласи по весниците, со по еди-

нечни прошетки на министрите низ 
државава, со изјава на премиерот Ни-
кола Груевски во присуство на целиот 
владин Кабинет, со отворена седница 
на Владата и со ТВ-дебата на која секој 
член на извршната власт одговараше 
на прашањата на главните уредници 
на повеќе медиуми во земјава, Владата 
ги одбележа првите сто дена од своето 
владеење... 

Сценариото за филмот "Сто дена од 
'Преродбата во 100 чекори"', од режи-
серот така добро беше осмислено што 
човек во првите моменти ќе си поми-
слеше дека на Македонија й се случило 
вис тинско светско чудо... 

Но, штом ќе ги слушнеше првите ре-
ченици веднаш сфаќаше дека станува 
збор за фалби. Тоа го направи и Гру ев-
ски, фалејќи ги министрите кои во три-
те месеци немале слободен викенд.

И како по некое непишано правило, 
и оваа извршна власт продолжи да ги 
следи постапките на претходниците. 
Да троши пари за билборди, рекла-
ми... 

Власта премногу брзо се крена во 
облаци. Рано е за славење, таа ќе треба 
брзо да се отрезни од мислењето дека 
за овие 100 дена постигнала мно гу ре-

"Многу шминка, многу 
маркетинг, по некоја 
изрежирана седница, 
недостаток на политички 
дијалог...  е оценката на 
опозиционерите за првите 
сто дена од работењето на 
новата Влада.

Владиниот кабинет се 
пофали со чекорите 
преземени во сферата на 
економијата. Но, проблемот 
околу партизираното 
судство, апсењата и 
нерасчистените имоти сè 
уште им испраќа лош сигнал 
на странските инвеститори. 

зултати, бидејќи со ваков начин на 
размислување, ефектите ќе бидат со-
сема поинакви. Всушност, на ова ма-
кедонско тло постои расчекор меѓу 
желбите да се остварат предизборните 
ветувања и заспаната и неедуцирана 
државна администрација, која ни од-
блиску не може да го следи темпото 
кое го наметнува Владата. Најдобро би 
било да се вратиме во реалноста, и да 
си признаеме дека ние сè уште жи ве е-
ме во земјата на утопијата и на лажните 
надежи. Чудата, оние во позитивна сми-
сла, веќе одамна се апстрактна имен ка 
за оваа балканска земја. Всушност, све-
тот нè познава по негативностите, иако 
се трудиме на секој можен начин на 
странците да им ја претставиме оваа 
земја во најидилична слика. 

И овој пат се применуваат истите 
методи, да се замолчи спротивниот та-
бор, во овој случај опозиционата СДСМ. 
Тие побараа предвремена седница за 
пратенички прашања, со констатација 
дека ако премиерот веќе прави помпа 
од 100-те дена работа, тогаш тој и 
министрите отчетот треба да го дадат 
онаму каде што биле избрани, во Со-
бранието. Спикерот Георгиевски ја од-
би нивната желба. Осврнувајќи се на 
Деловникот потенцира - пратенички 
прашања последниот четврток во ме-
сецот, а на декемвриската агенда не-

"Владата на РМ во нејзината 
до сегашна работа до Собранието 
достави предлог за при ста пу-
вање кон измени на Уставот, по-
веќе од педесет предлози за до-
несување закони со предлог-за-
кони, ре ба ланс на Буџетот, како 
и Предлог-буџетот на РМ за 2007 
година, де сетици предлози за 
ратификација на меѓународни 
договори со дру ги држави и ме-
ѓународни орга низации, повеќе 
одлуки... Со круп ните даночни 
реформи, со кои ста навме земја 
со најниски даноци во Европа, 
регулаторната гило ти на и мож-
носта за отворање  фир ма за три 
дена, преку драстичното поед-
ноставување на бирократ ските 
процедури..., РМ почнува да ста-
нува најатрактивна земја за ин-
вестирање во Европа. Од областа 
на одбраната и од внатрешните 
ра боти донесени се неколку клу ч-
ни закони и одлуки, со кои се 
вр ши реформа во полицијата, се 
на малува можноста за злоупо-
треби, се направи чекор напред 
во ин теграцијата кон ЕУ... Ги за-

СО МЕДИУМСКА КАМПАЊА ОДБЕЛЕЖАНИ СО МЕДИУМСКА КАМПАЊА ОДБЕЛЕЖАНИ 
"100 ДЕНА ВЛАДА""100 ДЕНА ВЛАДА"
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 ДНИЦИ НЕ СЕ ПРОДАВА 
НА ЗА ЕКОНОМСКИ БУМ!
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мало место за интервенција. 

"Бевме сведоци на невидена кам-
пања за прослава на стоте дена на Вла-
дата. Груевски самиот рече дека не са-
ка средби надвор од Собранието. Има-
ат кондиција, а тоа го докажаа во по-
неделникот кога македонската нација 
до 1,30 часот остана будна следејќи ги 
фалбите на Груевски за успесите на 
Владата", изјави Владо Бучковски, ба-
рај ќи Собранието на 7 декември да 
одр жи седница за пратенички пра-
шања.

Ситуацијата ја ублажува Силвана 
Бонева од ВМРО -ДПМНЕ: "Трпение - не-
ма бегање од последниот четврток во 
декември".

Сепак, на тие од СДСМ не им се чека 
- до претседателот на Собранието до-
ставиле официјално барање за вон-
редна седница за пратенички прашања 
за стоте дена Влада. 

САМОБЕНДИСАНОСТ

Намалување на даноците, регула-
торна гилотина, намалено ДДВ за зем-
јоделците, распределба на земјиштето, 
трет мобилен оператор, распределба 
на ЦЕМТ дозволите... најави премиерот 
како ветени и реализирани чекори во 
овие 100 дена. А опозицијата го кри ти-
кува владиниот кабинет за популизам, 
самобендисаност и нереална популар-
ност.

"Покрај чистењето на каналите и 
промената на работното време, ефек-
тите од овие први 100 дена се све ду-
ваат единствено на промената на ДДВ 
за земјоделците и тоа на сметка на ту-
тунопроизводителите, на нивните 30 
денари кои им беа ветени". 

"Не видовме ништо од преродбата 

во 100 чекори, од подобриот живот за 
граѓаните и инвестициите. Владата се 
сведе на само еден закон во Собра-
нието, намалување на ДДВ за земјо де-
лието, 'секти' со поворките на ексвла-
дата околу 'Џонсон контролс', а рам-
ниот данок во најава само ќе го зго ле-
ми јазот меѓу сиромашните и бога-
тите".

И на оваа Влада й се припишуваат 
привилегиите кои им ги нуди на своите 
членови. Па, така опозицијата ја об ви-
ни за уште една партиска поделба на 
државното земјиште. Сега земјата ја 
добиваат луѓе "блиски" со оваа власт. 

Кога станува збор за рамниот данок, 
граѓаните, но и експертите, прашуваат, 
дали тој самиот за себе е доволна га-
ранција за поголем прилив во Буџетот 
и каков бенефит од сè тоа на крај ќе 
имаат луѓето? Сепак, вистината е дека 

дадовме првите удари на ур ба-
ната мафија, и почнавме со рас-
чистување на криминалните афе-
ри. Во областа на земјо дел ството 
би ги спомнал намалу вањето на 
ДДВ за зем јо делската механи-
зација и репро материјали од 18 
на 5 отсто, де лењето на зем јо-

делско земјиште на плодо ужи-
вање на инди ви дуалните земјо-
делци и одредени категории со-
цијалци, превенција од попла-
вите преку чистење на одводните 
канали... Со ребалансот на Бу-
џетот се зголемија финан сиските 
средства за земјоделците во спо-
редба со изминатите 10 ме сеци, 
а со Буџетот за 2007 година про-
должува оваа позитивна тен де н-
ција, со што финансиските сред-
ства се зголемија дури за 65 от-
сто. Во областа на транспорт и 
врски се почнаа активности за 
обнова на инфраструктурата и 
капиталните проекти, се рас пи-
ша тендер за трет мобилен опе-
ратор, се воведе софтвер за авто-
матска распределба на ЦЕМТ до з-
волите, активности за изградба 
и ре кон струкција на скопскиот 
аеродром итн. Од областа на 
здравството донесени се два ис-
клучително важни закони, со 
што прв пат по 15 години се поч-
нува со крупни ре форми во зд-
равството. Во кул турата е доне-
сен еден закон, а почнати се и 

ни за историски ини цијативи за 
различни проекти ка ко обнова 
на Светиклиментовиот универ-
зитет, изградба на стариот скоп-
ски театар и стариот театар во Те-
тово, целосна изградба на скоп-
ското Кале, градската куќа, како 
и обновување на куќата на Мајка 
Тереза... Инициравме ус тавни 
про мени со кои ќе се воведе за-
должително средно образо ва-
ние и ќе се остварат услови за от-
ворање приватни основни учи-
лиш та. Во завршна фаза се ак ти-
вностите за отворање државен 
Универзитет во Штип, а се пре зе-
маат и активности за воведување 
веронаука, етика, информатика 
и англиски јазик од прво до осмо 
одделение како задолжителни 
предмети, го почнавме и про-
цесот на компјутеризација на 
учи  лиш тата... Целосно и квали те-
тно до имплементирање и зао-
кружување на Рамковниот до го-
вор и градење на стабилна и 
мултиетничка де мократија...", ис-
такна меѓу другото премиерот 
Груевски.
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не е доволно само да се воведе рам-
ниот данок, зашто паралелно со него 
треба да се спроведат уште многу дру-
ги чекори - да се зголеми наплатата, 
односно да се оданочи сивата еконо-
мија, која и натаму претставува про б-
лем. За своите чекори во областа на 

номија нема здрава држава, сепак мо-
раме да се осврнеме и на нефункцио-
нирањето на останатите сегменти од  
општествено-политичкиот живот, каде 
политиката сè уште е пресудна во од-
лучувањето. Освен во сферата на еко-
номијата, Владата со исто темпо ќе тре-

разбира правна сигурност. Но, про бле-
мот околу партизираното судство, апсе-
њата и нерасчистените имоти, сè уште им 
испраќа лош сигнал на стран ските ин-
веститори. Затоа не е потребна само 
добра волја да се надминат овие проб-
леми, потребни се конкретни че кори. 

"Многу маркетинг и по некоја 
изрежирана седница нема да го 
избрише фактот дека 40 про-
центи од наводните успеси на 
но вата Влада сè уште се само не-
завршени ветувања. Маке дон-
ската преродба не зависи од тоа 
дали втори јануари ќе биде не-
работен ден, оти економскиот 
бум нема да се случи само за ра-
ди тоа што јавната админи стра-
ција почнала да работи поло ви-
на час подоцна и дека основните 
училишта нема да бидат за греа-
ни ако со Устав и средните учи-
лишта ги направиме задол жи-
телни, а со тоа и преполни. Не 
можеме да бидеме релаксирани 
и да прифатиме дека можеби не-
кои од грешките се само не до-
стиг на искуство или преголема 
желба за резултати, бидејќи има-
ме искуство и како граѓани и ка-
ко опозициона партија во ед но 
друго време кога ВМРО-ДПМНЕ 
беше на власт. Имаме лошо ис-

куство на најре лакси ра ни меѓу-
етнички односи, на пре кумерно 
трошење на народните пари, на 
спектакуларни апсења без за вр-
шници, барања за делби кои ни-
когаш не се демантираа туку се-
когаш се оправдуваа со лош пре-

вод. По стоте дена Влада ќе мо-
жеме да очекуваме по гласна и 
поприсутна опозиција, која ќе се 
труди секој чекор да биде об-
јективен и да не создава проблем 
таму каде што го нема, но и која 
ќе сигнализира дека про блемите 
кои ги тргаме на стра на стануваат 
поголеми со се кој наш обид да ги 
мини ми зира ме и да ги забо ра-
виме. Не сум изненадена дека 
власта ус пева да ја задржи ви со-
ката под дршка, но клучното пра-
шање е дали ре зултатите ќе од го-
вараат на вету ва њата и дали од-
луките за 'Силмак', ОКТА и за јав-
ните на бав ки без тен дер во не-
кои јавни прет при јатија ќе вли-
јаат на подобрување на бизнис 
климата или на од далечување 
на инвеститорите кои се испла-
шени од фактот дека Владата ре-
видираше и повеќе от колку што 
требаше да ревидира", изјави Ра д-
мила Шекеринска, пр ет седател 
на СДСМ. 

"Се вративме во време на 
Енвер Хоџа и на Тодор Живков. 
Ние иска жуваме протест би-
дејќи во поне делникот имаше 
платена поли тич ка програма 
на Владата, која ја пла тија гра-
ѓаните... Граѓаните гла саа за ре-
несанса на економијата, а нај-
големото очекување стана нај-
големо разочарување. Во пла-
те ниот оглас на Владата во ме-

ди умите имаше вкупно 43 
реченици, од кои само 4 беа 
посветени на еко номијата. А 
и тие четири се лаги бидејќи 
во нив пишува - намаливме, 
воведовме и сл. Во ствар нос-
та е до несен само еден За-
кон", рече Ан дреј Жерновски, 
член на Изврш ни от одбор на 
Либерално-демо крат ската 
партија.

земјоделството Владата доби епитет 
"селанско-земјоделска Влада". Сепак, 
добро е што од некаде се почна, а ло-
шо е прерано да се извлекуваат фи-
нални заклучоци, зашто сè уште трае 
партизацијата на институциите на сис-
темот. 

Иако знаеме дека без здрава еко-

ба да се движи и во останатите сфери. 
Ништо нема да се постигне ако нема 
рамнотежа меѓу нив. Всушност, стоте 
чекори нема ништо да променат, ако 
се скита во непозната насока и ако не 
се знае каде треба да се стигне. И ре-
гулаторната гилотина која треба да ја 
скрати бирократската процедура под-

ПАРТИЗАЦИЈА
Тука се и нерасчистените проблеми 

околу непостоењето дијалог меѓу по-
литичките партии. Собранието, ќе за-
бележи опозиционерот Јани Макра-
дули, "работи неефикасно и апсолутно 
недемократски, затоа мислам дека тре-
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што прават бараат дозвола од ро ди-
телите, во случајов странците?

Кога станува збор за внатрепартиски 
односи во коалицијата на власт, еви-
дентно е дека и во оваа коалициона 
Влада "има нешто труло". 

"Човек не треба да биде многу му-
дар - ќе рече Тито Петковски - за да ви-
ди дека Владата дава акцент на про-
грамата на ВМРО-ДПМНЕ или на коали-
цијата 'За Македонија', презентирана, 

пред сè, од премиерот, односно се 
персонифицира работата на Владата 
преку премиерот... Не можам да кажам 
дека тој брак ќе трае вечно и дека нема 
да се разведеме", релаксирано ќе про-
коментира Петковски и ќе го искри-
тикува Кабинетот на Груевски за не-
транспарентност при постапката за 
тендерите: "Мислам дека не смееше да 
се случи осигурувањето на ЕЛЕМ без 
тендер или снабдувањето на ТЕЦ 'Не-
готино' со нафта без тендер".

Постои ли транспарентност при но-
сењето на одлуките? Дали се носат во 
консултација со сите министри? Може 
ли од изјавата која оди во насока на 
тоа, како што велат од ВМРО-ДПМНЕ, 
дека сите владини одлуки се донесени 
со согласност и од неговите министри,  
меѓу редови да се прочита дека нешто 
не е в ред. А освен тоа, тен де ри те кон 
кои се упатува критиката од Пет ковски 
се во надлежност на Ми ни стер ството 
за економија, чија ми нистерка, Вера 
Рафајловска, е од редо вите на НСДП? 
Дали таа е само безгласна буква или...?

Од друга страна, пак, премиерот Гру-
евски во ТВ-дебатата потенцира дека е 
свесен оти има подобри и полоши ми-
нистри на кои им укажува на греш ките.

"Политичката криза во земјата 
која е последица на недостатокот 
на политички дијалог секојдневно 
ста нува сè подлабока и посериозна. 
Констатираме дека се урна кон-
цептот на мултиетничка држава и 
мултиетничка демократија. Кон ста-
тираме дека умираат сите елементи 
на меѓуетнички, односно мултиет-
нички соживот за кој не само до-
машната, туку и меѓународната за-
едница инвестираше огромен дел 
од својата енергија и интерес", ис-
такна портпаролката на ДУИ, Ер ми-
ра Мехмети.

ба малку да се спуштат на земја. Ре то-
риката дека имаат масовна поддршка 
и дека се најдобри да ја преиспитаат. 
Без добри меѓуетнички односи не мо-
жеме да зборуваме и за добра еко-
номија".

И на оваа Влада й се случува сце-
нариото со странските тутори. Ниту 
еден состанок или средба не може да 
се одржи без нивно присуство. До кога 
ќе се однесуваме како деца, кои за сè 


