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Пишува: Рената МАТЕСКА

RETRO

Според она што го имавме во 2004 година и проблемите 
кои ни останаа, оваа 2005 ќе биде уште една тешка 
година. Обичниот граѓанин нема да биде егзистенцијално 

по обез беден, нема да живее поубаво, а камоли побогато и по-
ре лак сирано! За жал, невработеноста и сиромаштијата уште 
ќе ос танат проблем број еден. На оние кои досега не нашле ра-
бота, тоа нема да им успее ниту во 2005 година, освен ако не се 
случи чудо. Годинава ќе продолжи зголемувањето на цените, а 
граѓаните ќе имаат сè поплитки џебови. Досегашните терапии 
за решавање на економските проблеми не вродија со плод. 
Нивото на бруто-домашниот производ веќе петнаесет години, 
односно од  почнувањето на процесот на транзиција, е само 
60 отсто од нивото кое го имаше во 1989 година. Годината која 
измина е жигосана со алармантниот пад на индустриското 
про  изводство. Освен тоа, како капак на сè, во 2004 година 
неизбежно се случија и штрајковите и се манифестираше со-
цијалното незадоволство.

Можеби единствениот позитивен пример за инве-
стиции во државава беше купувањето на "Жи-
то-Прилеп" од страна на најуспешниот ма ке-
донски бизнисмен во САД и во светот, Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски, кој повторно на де ло ја по-
кажа својата заинтересираност за ин ве сти-
рање во Република Македонија.

"Директните странски инвестиции се значајна 
ком         понента за економскиот развој на држа ва-
та. Нивното привлекување ќе го ублажи про-
блемот со невработеноста, а ќе овозможи и 
дополнителни придобивки, како што се, тран-
сфер на нова технологија и создавање ка пи-
тал од аспект на стручен кадар", рече ми нис-
терот за економија, Фатмир Бесими.

Големиот пад на индустријата - резултат на подол-
горочните лоши состојби во економијата.

Иронијата на економскиот колапс нè одведе дотаму што во 
ерата на глобализацијата Македонија влезе сосема не под-
готвена, без соодветна визија и стратегија како да се справи со 
предизвиците кои ги наметнува овој процес. Преголемата 
рестриктивност во фискалната и во монетарната политика, 
исто така, влијаеше за создавањето проблеми во економијата, 
особено затоа што тие не се приспособуваа на економските 
ци клуси - укажуваа економските експерти! Сега Република Ма-
кедонија има нова Влада и би било добро таа да реализира 
барем дел од ветеното. Оваа, како и претходните влади, вети 
многу. Конкретно, актуелнава ќе се концентрира на "еко ном-
скиот препород"!

ИНВЕСТИЦИИ И НЕВРАБОТЕНОСТ

Во 2004 година странските инвестиции нè избегнуваа, а 
можеби единствениот позитивен пример беше купувањето на 
"Жито-Прилеп" од страна на најуспешниот македонски биз-
нисмен во САД и во светот, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој својот 
патриотизам и љубов кон татковината ја покажа и практично.

Инаку, во речиси сите странски извештаи климата за во-
дење бизнис во Македонија  беше оценета како една од 
најлошите во регионот, со што се спречуваат домашните и се 
одвраќаат странските инвеститори. 

Кои се трите главни пречки за водење бизнис во Маке-
донија, пред извесно време Светска банка ги праша маке-
донските бизнисмени. За 87 проценти од нив, тоа е корупцијата 
во јавниот сектор, за 72 отсто проблем се нејаснотиите на по-
стојните регулативи, а за 60 проценти е честото менување на 
законите. Освен ова, странците како многу лош особено го 
оценија процесот на издавање дозволи, кој беше опишан како 
дезорганизиран, со бројни процедури кои често се многу ком-
плицирани. Големата корупција во државните институции и 
долгите административни процедури се сопирачка за стран-
ските инвестиции. 

Иако последниве две години Македонија е на последното 
место во Европа според странските инвестиции, екс ми нис-
терот за економија Стевчо Јакимовски беше оптимист. Според 
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него, во следните две години странските инвестиции ќе се 
зголемеле за 100 проценти, а извозот ќе ни пораснел за 50 
отсто. За жал, нема приватизации кои можат во државава да 
привлечат многу големи странски инвестиции. Македонија е 
насочена кон гринфилд странски инвестиции, а тоа се оние 
што почнуваат од нула, објаснија експертите. Мерките на 
Владата за забрзување на бирократските постапки за от во-
рање бизнис во земјава останаа само на хартија. Експертите 
обвинија дека макроекономската политика која ја води Ма-
кедонија е сè понеефикасна и не дава простор за зголемување 
на инвестициите и на извозот, а со тоа и за забрзување на 
економскиот раст. Ова е став на поголем број македонски еко-
номски стручњаци. Но, Македонија мора да обезбеди подобри 
услови за влез на директни странски инвестиции, бидејќи 
нивото на домашното штедење не обезбедува простор за 
поголем стопански раст. Макроекономската политика која 
обезбедува стабилност, но не и развој, е истрошена и мора да 
се бараат модалитети кои ќе ги испеглаат таквите недостатоци, 
порачаа експертите. Според нив, има две клучни причини 
зошто во Македонија нема директни странски инвестиции: 
ригидна макроекономска политика и несоодветна пазарна 
структура со релативно слаби институции. Нашава земја, гле-
дано дури и во рамките на регионот, е светлосни години да-
леку од лидер во привлекувањето директни странски ин ве-
стиции, што е загрижувачки факт. Меѓу другото, тоа се должи 

на политичката нестабилност, но и на немањето константен и 
добар однос кон странските инвестиции. Една од слабите 
точки е тоа што СДИ во Македонија се концентрирани на два 
или три сектори, како и тоа дека досега тие не покажале 
повратен ефект во привлекувањето други странски инве-
ститори, како што е чест случај во останатите земји. До-
машното штедење изнесува околу 13 отсто од бруто-до маш-
ниот производ, односно околу 500 милиони евра, што е 
недоволно за какво било поамбициозно инвестирање. Во 
струк турата на странските инвестиции во земјава доминираат 
оние од јужниот сосед Грција, на која отпаѓаат 30 отсто, а 
доколку се одземе унгарското вложување во "Телеком", тогаш 
процентот се искачува на дури 50 отсто. За претставникот на 
УНДП, Фроде Мауринг, Македонија е пред историска можност 
да профитира и затоа порача да ги зграпчи новите предизвици. 
"Стапката на невработеност во Македонија минатата година 
изнесуваше 36,7 отсто, што е катастрофално висока. Речиси 
четвртина од населението лани живееше под прагот на 
сиромаштијата", посочи Мауринг, повикувајќи се на изве ш-
таите на УНДП. Според министерот за труд и социјална по-
литика, Стевчо Јакимовски, политичката стабилност, ефи кас-
ниот судски систем и ажурната администрација се клучните 
прашања за привлекување директни странски инвестиции. 
Сериозен проблем за привлекување инвестиции се стечајните 
постапки, кои во земјава просечно траат од три до пет години. 
Тој нагласи дека директните странски инвестиции во земјава 
лани достигнале 96 милиони долари. 

ШТРАЈКОВИ И НЕЗАДОВОЛСТВО

Генералниот штрајк на СОНК и преговорите со власта беа 
обележје на почетокот на 2004 година. Клучното прашање 
околу кое преговарачите се обидуваа да постигнат договор 
беше висината на надоместокот за хранарина, иако про бле-
мите беа уште подлабоки. Синдикатот бараше при одреду-
вањето на висината на надоместокот да се применува про-
центот од Колективниот договор. Штрајкувачкиот одбор од 
образованието, науката и културата, се закануваше и со штрајк 
со глад, ако Владата продолжи со притисок врз штрајкувачите. 
Претседателот на СОНК, Дојчин Цветановски, тврдеше дека 
освен што се манифестирал политички притисок, власта се 

"ЖИТО-ПРИЛЕП" Е МЕЃУ РЕТКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 
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вање од лидерската позиција. Во ССМ врие. За крајот од 
годината Синдикатот состави листа на најгорливите рабо-
тнички проблеми, која ќе й  ја достави на Владата. Би било доб-
ро и пожелно кога некој и практично би й  се посветил на таа 
листа! 

Минатата година, исто така, штрајкуваа и железничарите со 
неколкудневен застој на сообраќајот, а штрајкот го прекинаа 
по пронајдениот "времен" заеднички дијалог со власта. А 
штрај куваа и многу други незадоволни или отпуштени работ-
ници на кои им пукна "филмот"!

КОРУПЦИЈА И ПАД НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Според степенот на државна корупција, Македонија се 
наоѓа на врвот од транзиционите земји. Во студијата на Свет-
ска банка за корупцијата во 26 земји во транзиција, во пе-
риодот од 1999 до 2002 година, според првиот од двата ана-
лизирани критериума - државната корупција, Македонија во-
ди пред сите земји, а според вториот - административната 
корупција, таа се наоѓа на средина.

Странските експерти й порачаа на Владата да се справи со 
корупцијата. Иако сметаат дека во Македонија е постигната 
политичка и економска стабилност, сепак странските екс пер-
ти не кријат дека проблем број еден кој ги одвраќа инве-
ститорите е високиот степен на корупција и сивата економија, 
со кои Владата, препорачуваат тие, ќе мора да се справи.

Со една мала пауза во август, производството паѓаше цела 
2004 година, од јануари наваму, и тоа најмногу во првиот 
месец, за 45 проценти. Двоцифрениот пад продолжи до јули. 
Во август производството порасна за 16 отсто, кога проработе 
скоп ската Валавница, откако ја купи Индиецот Митал. Но, при-ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ВРТОГЛАВО ПАЃА
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обидувала и етнички да ги подели штрајкувачите и така да го 
скрши штрајкот. 

"СОНК е мултиетнички синдикат, сите Македонци, Албанци, 
Срби, Турци се членови на Синдикатот. Еве, сега сакаат да 
заиграат и на таа карта. Повторно упатувам апел дека таа ра-
бота нема да успее", изјави Цветановски.

Штрајкот го следеше и Доминик Марлет, претставник на 
Интернационалата за образование од Брисел, кој даде не-
гативна оценка за тоа дека во државава нема дијалог меѓу 
Владата, Синдикатот и бизнисмените. 

За претходниот министер за труд и социјална политика, 
Јован Манасиевски, причините за штрајкот на СОНК биле 
апсолутно неоправдани, затоа што било прифатено суш тин-
ското барање на Синдикатот, со кое состојбата на адми нис-
тративно замрзнување на платите, која трае веќе 10 години, 
суштински се менува. 

"Навистина не ми е јасна стратегијата на Синдикатот. Како 
приоритетно се става едно периферно и комплетно несис-
темско барање, како што е зголемувањето на надоместокот за 
хранарина, додека суштинските постигнувања во преговорите 
се маргинализираат", тогаш изјавуваше Манасиевски.

Според него, Владата понудила дури и поатрактивен 
предлог од оној на Синдикатот, поаѓајќи од тоа дека струк-
турата на примањата на вработените во Македонија е крајно 
неприродна, односно таа е остаток од еден стар систем.

Како по непишано правило и овој штрајк на СОНК беше 
"заташкан", а само пред неколку месеци, по којзнае кој пат, 
првиот човек на ССМ повторно се закани со протести, јавно 
признавајќи дека во текот на годината Синдикатот бил 
инертен.

"Во секој случај, ќе има протести, бидејќи премногу про-
блеми се напластени во изминативе 2 години. Многу малку од 
она што беше ветено на 15 септември е остварено и заради 
тоа мора да й  се даде сигнал на Владата дека трпението на на-
родот е на крај", изјави Ванчо Муратовски, претседател на 
ССМ.

За неактивноста на ССМ многумина го обвинуваат Мура-
товски, а како резултат на тоа се и најавите за неговото ме ну-
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времено. Оттогаш нови падови беа забележани во септември 
и во октомври. Падот на производството влијаеше врз падот 
на целата економија. Домашните експерти побараа да се 
напушти рестриктивната политика на Владата. Таа не прифати 
и рече дека ќе се бори со други мерки, непосочувајќи со как-
ви. Производството во јануари во однос на декември падна за 
42 отсто, во однос на јануари 2003 година за 44,8 про центи. А 
во однос на просечното производство во минатата година, 
што се зема како најрелевантен податок, про из вод ството во 
јануари опаднало за 42,8 отсто. Тогашната Влада објаснуваше 
дека ваквиот катастрофален пад на произ вод ството се случил 
поради падот во секторот вадење руди, каде што про из вод-
ството беше намалено за фантастични 83 про центи. Прва 
директна последица на ваквите случувања во производството 
беше зголемувањето на и онака рекордната невработеност. 
Падот на производството во март, споредено со март 2003 го-
дина, изнесуваше 33 проценти. Состојбата во март дури беше 
и полоша од февруари, кога падот изнесуваше 30 отсто. Кога 
се добија и мартовските податоци стана јасно дека про из-
водството паѓало во целото прво тромесечие. 

Претходните прогнози беа дека ако производството пад-
нало и во март, тогаш со сигурност нема да може да се оствари 
ниту планираниот економски пораст за првото тромесечие 
годинава. Досега никој во државава не ги обелодени точните 
причини за овој континуиран пад на производството. Владата 
прогнозираше дека падот ќе се испеглал веќе во април, а во 
мај се очекуваше дури и пораст. 

Априлскиот пад сепак беше помал и изнесуваше 19 про-
центи. Вкупниот пад на индустриското производство од ја-
нуари до април изнесуваше дури 24 проценти. Владата ги 
лоцираше виновниците за падот на производството - комби-
нација на лоши статистички показатели и фирми кои доставу-
вале лажни податоци за сопственото производство. Извеш-
тајот на Економскиот центар за анализи, нарачан од Владата, 
одеше на линијата на дотогашните ставови на министрите - да 
не се признава пад на економијата туку да се обвинат 
компаниите. Индустриското производство паѓаше и во јули. И 
покрај најавите дека во втората половина од годината падот 
ќе биде запрен, тој сепак продолжуваше. Лично тогашниот 
премиер најавуваше дека падот ќе запре во август. Според 
економската теорија, ако бруто- домашниот производ на една 
земја паѓа во две тромесечија едно по друго, тогаш таа е во 

рецесија. Инаку, за 2004 година, Владата планираше дека еко-
номијата ќе расте 4 проценти. 

Трговскиот дефицит, исто така, е голема болка на маке-
донската економија. Во првите девет месеци тој достигна 854 
милиони долари, што е речиси за двесте милиони повеќе од 
истиот период во 2003 година. Ова зборува за сè послабата 
моќ и конкурентност на македонското стопанство, кое сè по-
веќе увезува, отколку што извезува производи. 

АФЕРИ И НЕЗАДОВОЛСТВО

Минатата година државава ја потресе аферата "млеко во 
прав", што значително ги загрижи граѓаните во однос на тоа 
што всушност конзумираат? Примероците земени од мало-
продажбата покажаа дека за производството на јогурт и на 
кисело млеко се користело млеко во прав. Иако употребеното 
млеко во прав беше во рамките на дозволените 3 проценти, 
експертите предупредуваа дека тоа е штетно по здравјето, 
особено за малите деца. Според последните анализи, во ни-
едно млеко немаше прав. Полека се враќаше изгубената до-
верба кај потрошувачите, на што укажа и нормализирањето 
на откупот на млеко. 

Годината која измина не беше поволна ниту за земјоделците, 
чиј вложен труд воопшто не беше исплатлив. Годинава земјо-
делците треба да добијат околу 13 милиони евра од Буџетот, 
што е повеќе за 25 проценти од лани. Според предлагачите, 
тоа би требало да обезбеди поголем развој во земјоделството, 
освен во ветеринарството.

Согледувајќи ја катастрофално лошата економска година и 
претседателот на државата, Бранко Црвенковски, на крајот од 
2004 година најави проект за надминување на состојбите. 
Глобалната економска политика, ниската конкурентност на 
македонското стопанство и развојната политика за надми-
нување на сиромаштијата во земјава, се стратешките прашања 
на проектот за економска политика и развој на Македонија, 
кој ќе го изготвува Кабинетот на македонскиот претседател во 
соработка со Виенскиот институт за меѓународни економски 
истражувања. Останува надежта дека Република Македонија  
никогаш повеќе нема да ја има лошата 2004 година и дека 
2005 година и практично ќе биде година на економски пре-
пород!

МНОГУ ОЧЕКУВАЊА И НАЈАВИ ОД ВИЦЕПРЕМИЕРОТ  МИНЧО 
ЈОРДАНОВ

ПОПОВСКИ ВО ДИЈАЛОГ СО ПРЕТСТАВНИКОТ НА ММФ

2004


