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Пишува: Венцо ДОНЕВ

РУСКИТЕ МИЛИЈАРДЕР    И СЕ РАСПОСЛАА КАЈ СОСЕДИТЕ, РУСКИТЕ МИЛИЈАРДЕР  
А НИЕ СЕ ПЛАШИМЕ ОД      НИВНИТЕ ПАРИА НИЕ СЕ ПЛАШИМЕ ОД    

Македонските влади постојано 
бркаат странски инвестиции, а 
тие никако да стигнат во нашата 

земја или се во многу мал обем. Зошто 
кај соседите секоја година странските 
инвестиции се зголемуваат, а кај нас се 
намалуваат? На ова интересно праша-
ње никако да добиеме одговор од на-
шите политичари, бидејќи постојано 
нао  ѓаат причина да се одбранат за ло-
шите резултати на ова поле. 

Покрај западните земји, последните 
неколку години, Русија се јавува како 
голем инвеститор во светската еконо-
мија. Примерот со Велика Британија е 
премногу очигледен, но не се за пот це-
нување вложувањата и во нашето со-
седство. Големите руски "тајкуни" ги ко-
ристат британските даночни олесну ва-
ња за инвестирање, со што оваа земја 
станува нивно прибежиште. Не ги пот-
ценуваат ниту во САД. Секако, најо чи-
гледен е примерот со Роман Абрамович, 
кој со фудбалскиот клуб "Челзи" ја кре-
на Англија на нозе, а при тоа "Калинката" 
станува заштитен знак на навивачите 
на спомнатиот Клуб, што гледано од др-
уг аспект значи и наметнување на рус-
ката култура и традиција. Со наведениот 
пример, прашањето е - зошто рускиот 
капитал ја заобиколува Македонија?! 
Иако помпезно беше најавено влегува-
њето на светската компанија "Лукоил", 
до денеска од 50 милионската доларска 
инвестиција имаме само една функцио-
нална бензинска пумпа и две во из град-
ба, едната на Стража другата во Битола. 

"Русија има слободни пари 
кои сака да ги вложи 
надвор, во САД, 
Западноевропските земји. 
Зошто не и во Македонија", 
се прашува Солоцински, кој 
потенцира дека Русија има 
320 илјади милијарди 
долари златни резерви.

Тие пари не сакаат веднаш 
да ги инвестираат во Русија, 
за да не ја поттикнат 
инфлацијата, која лошо би 
се одразила на нивната 
економија. Солоцински 
заклучува дека парите одат 
таму каде што лесно се 
"оплодуваат".

Малиновски добро почна со "Бучим", на 
пат е истото да го стори и со "Саса", на-
јавувајќи дека е заинтересиран да ја 
купи и велешката Топилница. Но, и тука 
има недоречености. Или пак, што е тоа 
што Црна Гора нуди повеќе од Маке до-
нија, за да таму руските бизнисмени ин-
вестираат 2 (две) милијарди до лари?!

БИРОКРАТИЈАТА ГИ 
ИЗЛУДУВА 

БИЗНИСМЕНИТЕ
Рускиот амбасадор во нашава држа-

ва, Владимир Димитриевич Соло цин-
ски, вели дека Русија во Црна Гора ги 
вложила парите во индустријата и во 
туризмот. Солоцински сака истата при-
казна да се случи и во Македонија, на г-
ласувајќи дека државата треба да соз-
даде поволна клима за инвеститорите, 
за да не се повтори случајот како со 
свет ската компанија "Лукоил", која по-
ради бирократскиот однос на админи-

страцијата и човечката лакомост не мо-
же да ја реализира 50 милионската ин-
вестиција, при што Русите најавуваат 
мо жна преселба на капиталот во Ал ба-
нија.

Ако во Црна Гора се вложени големи 
две милијарди долари, податокот за Ср-
бија е фрапантен. За овие неколку годи-
ни руските компании кај северниот со-
сед инвестирале од 10 до 12 милијарди 
долари.

"Русија има слободни пари кои сака 
да ги вложи надвор, во САД, Западно-
европските земји. Зошто не и во Ма ке-
донија", се прашува Солоцински, кој по-
тенцира дека Русија има 320 илјади ми-
лијарди долари златни резерви. Тие па-
ри не сакаат веднаш да ги инвестираат 
во Русија, за да не ја поттикнат ин фла-
цијата, која лошо би се одразила на ни-
вната економија. Солоцински заклучува 
дека парите одат таму каде што лесно 
се "оплодуваат".

Директорот на "Лукоил" во Маке до-
нија, Андреј Куку, вели дека кај нас ра-
бота која може да се заврши за една го-

ХРВАТИТЕ ЈА СОБИРААТ РУСКАТА ЕЛИТА

Дмитри Железњак, претприемач од Русија, бара локација на јадран скиот 
брег во Хрватска, да изгради хотелски комплекс од висока кате горија со шест 
ѕвездички. Инвестицијата тежи 300 милиони евра.

Еден од петте најбогати Руси и 44-ти во светот, Виктор Векселберг, за 
шестмесечно користење на вилата "Шехерезада" во Дубровник ќе пла ти 1,5 
милион евра, или по 8.500 евра на ден. Гости на Векселберг ќе му бидат 
најбогатиот Русин, Роман Абрамович, градоначалникот на Мос ква, Лушков, 
неговата колешка од Санкт Петербург, Валентина Матви ненко, а се очекува да 
помине и претседателот на Руската Федерација, Владимир Путин.

Векселберг сака да гради спортска сала, додека градските власти му нудат 
проект за изградба на поливалентни конгресно-спортски сали во Госпино 
Поле. Покрај ова, тој сака да гради и луксузен ресторан.

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ
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РУСКИТЕ МИЛИЈАРДЕР    И СЕ РАСПОСЛАА КАЈ СОСЕДИТЕ, И СЕ РАСПОСЛАА КАЈ СОСЕДИТЕ, 
А НИЕ СЕ ПЛАШИМЕ ОД      НИВНИТЕ ПАРИ НИВНИТЕ ПАРИ  

дина се одложува за не колку години, посочувајќи дека првата 
бензинска пумпа е изгра дена во мај минатата година, додека со 
работа почнала неколку месеци подоцна. Тој нагласи дека него-
вата компанија ги плаќа сите даноци кон државата и дека на па-
зарот нудат најквалитетни бензини. Куку потенцира дека "Лукоил" 
е локомотива за другите руски компании, кои сакаат да инвес-
тираат во Македонија, но де ка треба државата да се потруди да 
овозможи услови за инве сти рање.

Амбасадорот Солоцински посочи примери на Балканот каде 
што инвестираат руските фирми, како во Турција, Грција, Црна Го-
ра. Тој смета дека руските компании можат да инвестираат во на-
шата земја во енергитиката, нагласувајќи дека така нема да имаме 
проблеми со електричната енергија, но таа ќе биде и поефтина, 
при што гарантира константно снабдување со гас. Тие се заинте-
ресирани да влезат во ТЕЦ "Неготино". Како дел од тие залагања е 
најавата за изградба на гасна централа во Скопје меѓу Топли фи-
кација и руската групација "Синтез" во висина од 150 милиона 
евра. Солоцински не ја исклучува можноста гасоводот од Грција 
да се насочи и кон Македонија. Покрај инвестициите во енер ге-
тиката, за што се предвидени околу 500 милиона евра на потегот 
Босна и Херцеговина-Србија-Македонија, од нас зависи колку од 
тие пари ќе завршат за наши проекти. Русите се заинтересирани да 
инвестираат и во туризмот, а со тоа и во авиосообраќајот, за да 
инвестицијата биде економски оправдана.  

ИМА НАДЕЖ
Дали и Владата на Груевски ќе бега од руските инвеститори, 

останува да видиме, како и досегашните влади кои си наоѓаа раз-
но-разни изговори. Најчесто употребувано оправдување беше 
дека й налагале западните сојузници, мислејќи на Американците, 
да не ги примаат руските инвестиции. Наведените ставови не др-
жат, бидејќи Бугарија, Унгарија и Словенија се членки и на ЕУ и на 
НАТО, потоа Турција на НАТО, а за Велика Британија и да не збо ру-
ваме, или пак за Грција, затоа што во овие земји, руските пари се сè 
поприсутни. На пример, во Грција - Националната грчка банка, Ал-
фа банка, Хеленик петролеум, се со руски капитал, кој е и доми на н-
тен во некои од нив. Кога на ова ќе се додаде потпишаната спо-
годба за изградба на нафтоводот Бургас-Александропулос, испаѓа 
дека само ние гледаме слепо на некои работи. 

Солоцински рече дека имале контакти со вицепремиерот Зо-
ран Ставревски, при што било кажано дека Владата е подготвена 
да ги олесни работите. Можеби решавањето на долгогодишниот 
проблем со клириншкиот долг на Русија кон Македонија од 60 
милиони долари, е добар знак за почеток на поинтензивни односи 
на економски план. Ставревски во Москва потпиша договор, со кој 
е предвидено, Русите, за наведената сума да го градат гасоводниот 
прстен во Македонија.

Русите ни забележуваат дека нашите производи не ги пла си-
раме директно на рускиот пазар, туку одиме преку посредници. 
Со влегувањето на Русија во Светската трговска организација ќе 
се укинат царините за македонските производи. Засега, најпри ви-
легирана држава во трговските односи со Русија е Србија, која ре-
чиси и не плаќа никакви влезни давачки. Како проблем се наве-
дува транспортот. Ако имаме директна железничка врска, тогаш 
превозот би бил поефтин за 30 отсто. "Алкалоид" и "Адинг" можат 
да се пофалат со добри бизнис остварувања на овој пазар, додека 
градежните компании го изгубија овој атрактивен пазар поради 
немањето банкарски гаранции.

Русите ќе го избришат виното од картата на алкохолни пија-
лоци. Ова значи дека широко ни се отвораат вратите за извоз на 
овој стратешки производ, со кој секоја година имаме изразени 
про блеми, а каде што моментно грузиското и чилеанското вино 
добро котираат.   

Се надеваме дека повторно нема да бараме оправ-
дувања за невлегувањето на рускиот капитал, поради 
притисок од Запад, кој ги шири рацете за да го прибере 
кај себе. Колку за потсетување, "Лукоил" има 500 бензин-
ски пумпи во САД, 2.000 во Европа и 186 во Србија. За 
другите компании да не зборуваме.

ДА ИЗВЛЕЧЕМЕ ПОУКА 

Се смета дека кај нас туризмот може да биде добитна 
гранка, но за тоа треба да се има концепт. Грците 
откако ја промашија минатогодишната туристичка 
сезона, годинава се сконцентрираа на руските туристи. 
Тие вложија огромни суми за да ова лето ги доведат 
Русите на егејскиот брег. Додека Црна Гора за да се 
промовира во светската туристичка дестинација, им 
плати 2,6 милиона долари на легендарните Ролинг 
Стонси, за во јули да направат концерт на Јаз кај Будва. 
Неофицијално, се коментира дека во оваа промоција 
има руски пари.

Се чини дека ние не го користиме потенцијалот на 
Охрид како лулка на православието. Според анализите 
на експертите, ние треба да се свртиме кон пазарите 
на Русија и Украина и да ја продаваме приказната за 
библиската земја и за балканскиот Ерусалим. Затоа во 
Охрид мора да им се овозможи на богаташите од Исток 
да изградат елитни хотели, за да може приказната да 
почне од некаде.   


