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ВЛАДАТА ТРЧА СО ПЕКОЛНО ТЕМПО

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

БЕЗ ЗАПИРАЊЕ -  
ИЛИ ПРЕДВРЕМ 
Минаа сто дена од работата на 

Владата на Никола Груевски. 
Сто дена пеколно темпо на вла-

диниот кабинет кој, како што и самиот 
потенцира, немаше одмор ниту еден ви-
кенд. Почнувањето на сериозната битка 
со организираниот криминал и коруп-
цијата, донесувањето и подготвувањето 
на значајни законски проекти, подо-
брувањето на состојбата на земјо дел-
ците, продолжувањето на проектот де-
национализација, воведувањето еко-
номски реформски зафати, најавите за 
изградба на повеќе културни објекти, 
распишувањето тендер за трет мобилен 
оператор... се само дел од активностите 
на новата Влада. 

Сè она што тимот на Груевски го сра-
боти во изминативе сто дена беше пре-
зентирано преку јавна седница на Вла-
дата на Република Македонија, и преку 
дебата на министрите со седмата сила. 
Неспорниот впечаток на јавноста од 
јавниот приказ е дека новата Влада се-
риозно се зафатила за работа, и дека 
наметнала навистина пеколно темпо. 
Мал е бројот на оние кои сметаат дека 
владиниот тим сработел малку, и дека 
сè се свело на маркетинг и на про паган-

Првиот впечаток е дека 
оваа Влада работи, што во 
јавноста создава слика за 
една друга ситуација. Слика 
која обично имаме можност 
да ја видиме пред избори, 
кога секоја владејачка 
гарнитура се растегнува од 
работа. Вообичаена слика за 
пред избори. Но, овде 
ситуацијата е различна. 
Имаме Влада, која е на 
почетокот на мандатот, а 
работи како да утре ќе има 
избори. Чудно, бидејќи досега 
од министрите, во првите сто 
дена од нивното владение, 
бевме навикнати да слушаме 
дека претходната Влада им 
оставила празни каси и дека 
се адаптираат на своето ново 
работно место. Ниту збор за 
проект, ниту збор за некој 
новитет!

Токму тогаш кога речиси 
сите изгубивме надеж дека 
Груевски воопшто ќе 
расчистува некакви стари 
афери или, пак, дека ќе влезе 
во костец со т.н. босови, 
одеднаш се случи пресврт. 
Оваа Влада одлучи да им 
отвори фронт на урбаната и 
на тутунската мафија, но и да 
го преиспита затворениот 
случај "Бачило". Кинескиот 
ѕид беше повод за удар на 
урбаната мафија, додека 
битката со тутунската, како 
што велат нашите извори, е на 
почеток, а се очекува при 
нејзиното разрешување во 
мрежата да бидат фатени и 
многу крупни политички и 
бизнис риби, кои долго време 
работат во тутунскиот сектор. 

да. Во овој мал дел спаѓа и опозицијата, 
чија основна работа е да критикува, 
иако нејзините критики се сведоа на 
мар кетингшката кампања на владиниот 
тим, без при тоа да слушнеме сериозна 
анализа за владините проекти. 

Со овој начин на работа премиерот 
Никола Груевски покажа дека сериозно 
си ја сфатил работата, односно бил се-
риозен кога за време на кампањата ве-
тувал дека во Македонија ќе бидат на-
правени 100 чекори. Останува да ви ди-
ме дали понатаму чекорите ќе про дол-
жат во вистинската насока или, пак, ќе 
се изгубат некаде во расчекор со пар-
тиските и со личните интереси, што мо-
ра да признаеме не е некоја новост во 
Република Македонија. Сепак, првиот 
впечаток е дека оваа Влада работи, што 
во јавноста создава слика за една друга 
ситуација. Слика, која обично имаме 
можност да ја видиме пред избори, ко-
га секоја владејачка гарнитура се рас-
тегнува од работа. Речиси и да нема 
министер кој не отвора некој драгстор, 
пушта вода во некое село, влегува во 
патриотски филм, се појавува на пре-
миера на некоја театарска претстава, ги 
зголемува платите на вработените, на 
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 КОН НОВИ ЦЕЛИ 
ЕНИ ИЗБОРИ!? 

пример, во здравството, го откупува ту-
тунот по одлична цена, бере грозје за-
едно со лозарите... Со еден збор Вла-
дата работи.  

Но, тоа е вообичаена слика за пред 
избори. Овде ситуацијата е различна. 
Овде имаме Влада, која е на почеток на 
мандатот, а работи како утре да ќе има 
избори. Чудно, бидејќи досега од ми-
нистрите, во првите сто дена од нив но-
то владение, бевме навикнати да слу-
шаме дека претходната Влада им оста-
вила празни каси, и дека се адаптираат 
на своето ново работно место. Ниту 
збор за проект, ниту збор за некој но-
витет!

Токму затоа се поставува прашањето: 
се подготвува ли некој за предвремени 
избори? Се најавуваат ли нови пар ла-
ментарни мнозинства или, пак, ќе се че ка 
разврската на Косово? 

Очигледно е дека секоја политичка 
партија има своја математика. Но, како 
што се вели, домашниот есап не изле гу-
ва на пазар!

СЕ УДИРА ВО СРЦЕТО 
НА МАФИЈАТА, СЕ 

ЧЕКА ПРЕДАВАЊЕ НА 
МОЗОКОТ!

 
За разлика од многуте претходни, во 

последната предизборна кампања не 
беа забележани "големи" зборови, за 
"го леми" апсења на т.н. криминалци. На 
такво нешто во своите говори не се об-
врза ниту лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Ни-
кола Груевски, ниту тогашниот лидер на 
СДСМ, Владо Бучковски. Причината за 
тоа може да се погоди. Лошото искуство 
од претходните избори, односно од 
оној легендарен 15 септември, кога то-
гашната опозиција - СДСМ најавуваше 
дека "Идризово" ќе биде наполнето со 
политички фаци. Најавите, како што й е 
познато на јавноста, завршија со Амди 
Бајрам, и со уште некоја ситна риба, на 
која никој веќе не се сеќава. Жестоката 
битка со криминалот, за која СДСМ  ве-
леше дека го има во секоја пора на то-

дицира сè додека не ја согледа фак тич-
ката состојба. И токму тогаш кога ре чи-
си сите изгубивме надеж дека Гру ев ски 
воопшто ќе расчистува некакви ста ри 
афери или, пак, дека ќе влезе во кос тец 
со таканаречените босови, од ед наш се 
случи пресврт. Оваа Влада од лучи да 
им отвори фронт на урбаната и на ту-
тунската мафија, но и да го пре ис пита 
затворениот случај "Бачило". Ки нескиот 
ѕид беше повод за удар на ур баната 
мафија, која неочекувајќи го тоа се 
обиде да ја промени ситуацијата, за-
плашувајќи го министерот за транспорт 
и врски, Миле Јанакиески. Епилог од 
тоа се изречените затворски казни за 
лицата поврзани со овој случај, од нос-
но сопственикот на фирмата, и лицата 
од Катастар. Битката со урбаната мафија 
сè уште трае, исто како и онаа со ту тун-
ската која, како што велат нашите из-
вори, е на почеток, а при нејзиното раз-
решување се очекува во мрежата да 
бидат фатени и многу крупни политички 
и бизнис риби, кои долго време работат 
во тутунскиот сектор. Не е исклучено 
на врвот на пирамидата да се најдат и 
звучни политички имиња, кои пет нае-
сет години го аминувале овој "бизнис". 
Слична е ситуацијата и со случајот "Ба-
чило", за кој долго време се мислеше 
дека е затворен. Но, одеднаш, на големо 
изненадување, тој беше реактивиран 
со притворање на многу лица, а она 
што останува е да биде пронајден мо-
зокот на целата оваа операција, за кој 
се претпоставува дека е битна поли тич-
ка фигура. 

ЌЕ СЕ МЕНУВА ЛИ 
ПАРЛАМЕНТАРНИОТ 

МОЗАИК?
Токму оваа сериозна битка на пре-

миерот Никола Груевски со криминалот 
и корупцијата, го зголеми рејтингот на 
неговата партија на веќе недостижни 
28 проценти, наспроти оние 9 отсто на 
СДСМ. Причината за порастот на реј-
тингот на ВМРО-ДПМНЕ, вклучувајќи и 
на премиерот Никола Груевски, лежи 
во работата на Владата во овие 100 де-
на, односно во нејзиното презентирање 
максимална активност за исполнување 
на изборната програма "Преродба во 
100 чекори", додека нискиот рејтинг на 
опозиционата СДСМ се должи на вна-
трепартискиот раскол, кој во оваа пар-
тија се случува откако таа е во опо зи-
ција. Очигледно дека средувањето на 
состојбите во СДСМ ќе потрае подолго 
време, отколку што самите членови оче-
куваа, за што говорат и најновите број-
ки од испитувањата на рејтинзите на 
партиите и на нивните лидери, а од кои 
може да се забележи дека СДСМ, и по 
наводното средување на внатрешните 
состојби, сè уште има низок рејтинг. Тоа 

гаш ната власт на ВМРО-ДПМНЕ, за вр ши 
со една колатарелна штета на вла де-
нието на Љубчо Георгиевски, додека 
СДСМ заврши во опозиција.

Токму оваа ситуација за лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ веројатно беше уште 
еден пример дека политичарите не сме-
ат да ветуваат нешта кои не можат да ги 
исполнат, но во исто време и доказ за 
тоа дека борбата со криминалот и ко-
рупцијата е сериозна работа, за која не 
смее да се говори паушално. Особено 
што ова горливо прашање е втиснато 
во свеста на македонскиот граѓанин 
кој, по долги и мачни петнаесет години, 
навистина очекува со прст да биде по-
сочено на онаа личност, која направила 
криминални дела, злоупотребувајќи ја 
својата службена положба. Но, тоа очи-
гледно оди тешко. Особено битката со 
олигархијата во Република Македонија, 
која е вгнездена и во политичкото жи-
веење. 

Имајќи ја оваа слика в глава пре мие-
рот Никола Груевски во својата изборна 
кампања не вети некоја жестока битка 
со криминалот и со корупцијата, иако 
во земјава тие се најраспростанети. Очи -
гледно дека не сакаше ништо да пре ју-

НОВА РУНДА ДИЈАЛОГ
Меѓународната заедница е 

цврсто решителна во ставот 
дека во Република Македонија 
мо ра да се воспостави дијалог 
ме ѓу политичките партии. Ток-
му затоа и постојано ги фор си-
ра т.н. лидерски средби, чија 
цел е воспоставување дијалог 
меѓу претседателите на најзна-
чај ните политички партии во 
зем јава. Сè почна со првото ра-
кување на премиерот Никола 
Груевски со лидерот на ДУИ, 
Али Ахмети, за да продолжи со 
седнување на маса со нивните 
преговарачки тимови. На таа 
средба, како што изјавија ли-
дерите, на маса биле ставени 
темите за кои се смета дека 
треба да се дискутира, а веќе 
на наредната средба, најавена 
за оваа седмица, ќе треба ис-
тите и да се разгледуваат.  
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важи и за претседателката на оваа пар-
тија, Радмила Шекеринска, која има реј-
тинг од едвај два процента, што е ре-
чиси на самото дно, заедно со лидерите 
на новоформираните партии - НСДП и 
ВМРО-Народна. Но, од друга страна, 
пак, нејзиниот рејтинг воопшто не е по-
различен од оној кој го имаше и за вре-
ме на предизборната кампања летово! 

Иако рејтинзите секогаш не се точна 
оценка за политичката состојба во др-
жавата, сепак се значителен параметар 
за тоа во која насока се движат нашите 
политички елити. Последните истра жу-
вања направени од  "Транспарентност-
интернешнл", "ИРИ" и од Институтот за 
демократија, говорат дека ВМРО-ДПМНЕ 
е во голема предност пред СДСМ. Се-
риозното зафаќање со работа на вла ди-
ниот тим на Груевски помогна рејтингот 
на оваа партија уште повеќе да се зго-
леми за разлика од оној кој го имаше за 
време на предизборната кампања. И 
токму тој рејтинг во јавноста отвори без-
број тези и претпоставки, меѓу кои и нај-
гласната - предвремени избори. 

Во последно време сè повеќе се го-
вори за одржување предвремени из-
бори некаде во март со кои, според ти-
пувањата, би се решиле, односно пре-
миерот Груевски би решил повеќе пра-
шања. Имено, со оглед на фактот дека 
ВМРО-ДПМНЕ, односно владејачката 
коа лиција во Собранието има навис-
тина тенко мнозинство, одржувањето 
предвремени избори најмногу би му 

одговарало на Груевски бидејќи, спо-
ред сите сондажи, доколку продолжи 
да работи со ова темпо сигурно ќе ос-
вои повеќе пратенички места од оние 
кои сега ги има, со што сериозно би ја 
променил сегашната слика во Собра-
нието. Но, промена на бројот на пра те-
ничките места не се очекува да се случи 
само кај СДСМ, чиј рејтинг е сериозно 
низок, туку и кај останатите политички 
партии. Првенствено во партијата на 
Тито Петковски, каде одамна не цветаат 
рози, и каде сè повеќе се забележува 
незадоволство кај членството од по дел-
бата на функционерските места, туку и 
кај ВМРО-Народна партија, која во ди-

ректорски фотелји "ги удоми" оние чле-
нови кои и порано беа функционери. 

Ништо поразлична не е ситуацијата 
и во албанскиот блок. За ДУИ, и покрај 
тоа што жестоко медиумски се бори да 
ја добие битката со Груевски, сепак по-
следните истражувања покажуваат де-
ка интегративците сè повеќе губат сим-
патии кај своето членство. Засега не 
расте нешто многу и рејтингот на ДПА, 
но интересен момент е тоа што ал бан-
скиот електорат веќе не верува така же-
стоко во ДУИ. Оттаму, доколку има пред-
времени избори битката меѓу нив пов-
торно би била интересна, како и на 
претходните. 

ДО КАДЕ ЌЕ ОДИ ИСПИТУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА ДО КАДЕ ЌЕ ОДИ ИСПИТУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА 
МИНАТИТЕ ВЛАДИ?МИНАТИТЕ ВЛАДИ?


