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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА КА    

ЕКОНОМИЈА

НЕСПОСОБНИ 
Експертите ја оценуваат 

глобализацијата како 
мошне контроверзна 

тема, а државава Република 
Македонија како неподгот-
вена за она што ја очекува, 
без визија и стратегија, или 
како неподготвено кајче кое 
треба да преживее бура!

Зборот "глобализација", 
иако е релативно нов тер-
мин, сè повеќе се инстру-
ментализира во смисла на 
различни интереси. Според 
авторот Ragnar Müller, кога 
се занимаваме со прашањата 
за глобализација, ние всуш-
ност тематизираме за важни 
прашања за иднината кои 
треба да се адаптираат, и по-
литиката и образованието во 
една држава, односно про це-
сот за надминување на ис то-
риските граници т.е. таа е си-
ноним на ерозија на су ве ре-
нитетот на национал ните др-
жави и "одделување" на еко-
номијата од моралните пра-
вила и институционали зира-
ната поврзаност на оп штес-
твото.

Во текстот кој во осум де-
сеттите години го објави Da-
niel Bell, често е цитирана ре-
ченицата дека националните 
држави се премали за го ле-
ми, а преголеми за мали про-
блеми. На пример, глобал-
ните проблеми, како што се, 
ефектите од "стаклената гра-
дина" не можат да се решат 
во рамките на една нацио-
нална држава, како што не 

Дали државата има капацитети да се носи со про-
блемите и што е со немањето јасна идеја ка-
ко да се соочи со економските предизвици?!

"Од глобализацијата не треба да се плашиме. И 
да се плашиме не ни вреди - тоа е процес, а 
не заговор. Најдобро е глобализацијата да 
се проучи и да се научат лекциите. Конечно, 
глобализацијата е светски процес, но со мно-
гу јасно зададена домашна задача. Добрите 
ученици секогаш уредно сами ја израбо ту-
ваат домашната задача, нели?", дециден е во 
своето размислување на оваа тема Ванчо 
Узу нов, доцент на Правниот факултет и со вет -
ник на претседателот Бранко Црвен ков ски.

можат глобално да се решат 
ниту локалните проблеми, 
како што е образованието. 
Познавачите велат дека зад 
синтагмата ерозија на на цио-
налната држава всушност се 
крие многу напреден проект 
на Европската унија. Во Уни-
јата, своите надлежности др-
жавите ги пренесуваат на су-
пранационалните орга ни за-
ции, па дури направија и мо-
нетарна унија. Овие фено ме-
ни воопшто не се нови, би-
дејќи уште во седумдесеттите 
години се зборува за "ме ѓу-
себните зависности", но про-
цесите на глобализација и 
квалитативно и кванти татив-
но достигнаа нова димензија. 
Тоа е новината која со себе ја 
носи процесот на глобали-
зиција. Фактот дека работ ни-
ците во Индија заработуваат 
помалку од оние во Европа и 
дека тоа и во блиска иднина 
ќе остане така. Меѓутоа, ова 
сознание на претприемачите 
им дава доволно простор да 
се закануваат со преселу ва-
ње на фабриките во земјите 
со евтина работна сила. Во 
овој поглед големо влијание, 
покрај евтината работна си-
ла, имаат и близината на па-
зарот на кој ќе се пласира 
стоката и нивото на образо-
вание на работниците и дру-
гите вработени. Гледано од 
овој агол ние сме привлечни 
како земја каде има евтина 
работна сила, така што не е 
мал бројот на фабриките, пр-

е тежно за текстил, со ст ран-
ски газди и македонска ев ти-
на работна сила. Но, тоа ли се 
подразбира под гло ба ли за-
ци ја во македонски ус ло ви?!  

ФАКТ ОД КОЈ НЕ СЕ 
БЕГА

Со години во државава се 
најавува економски бум и 
што ли уште не, но во прак-
тиката ни недостасува јасно 
дефинирана економска ст-
ратегија и визија за идно ра-
ботење. 

Во јавноста е познат ставот 
на професорката Наталија Ни-
коловска, која критички се ос-
врнува на водењето на еко-
номската политика во др жа-
вава, при што нагласува де ка 
кризата кај нас се ле ку ва со 
генерирање нови кри зи. 

"Лостовите на рамноте-
жата се целосно изместени, 
така што доминацијата од 
реалниот преминува во не-
формалниот сектор и тоа во 
криминалниот дел на не фор-
малниот сектор, кој почнува 
да ги диктира правилата на 

Де факто сè уште не маме 
позитивни еко ном ски ре зул-
тати. Дополнителен хен  дикеп 
е што досегашните обиди за 
решавање на еко номските 
проблеми не дадоа плод. 

Та ка, нивото на бруто-до-
маш ниот производ, пет на-
есет го дини од почнувањето 
на про цесот на транзиција, е 
само 60 отсто од нивото кое 
го имаше во 1989 година. 

играта", вели Николовска. 
"Глобализацијата се случува 
и тоа е факт", дециден е во 
својот став професорот Панде 
Лазаревски, кој нагла сува де ка 
оние кои не се способни да 
се вклопат во тој процес, ќе 
бидат жртви. Тој вели дека 
Ма кедонија, за жал, нема ка-
пацитети да се носи со проб-
лемите и дека отсуствува јас-
на идеја како да се соочи со 

"УШТЕ ЕДЕН МИТ ВО ЖИВОТОТ НА ЛУЃЕТО - МИТОТ НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА", ВАНЧО УЗУНОВ

- СТАНУВААТ   



  КО НЕМИНОВЕН ПРОЦЕС
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 ТЕ ЗА СООЧУВАЊЕ  

предизвиците. Спо            ред ака де-
мик Таки Фити, Македонија 
објективно беше упатена на 
клучните меѓуна родни инсти-
туции, а сора ботката со нив 
сепак имаше корист за на ша-
ва земја. 

"Стабилизационите поли-
тики кои се имплементираа 
покажаа и сериозни дефекти, 
кои во основа произлегуваат 
од доминантната економска 
филозофија, односно неоли-
бералната школа, која пре-
доминантно ја глорификува 
улогата на пазарот, а ја ми-

кои често доаѓаат во судир, а 
не ги разбираат, со помош на 
некоја натприродна сила, си-
ла на која не може да се вли-
јае. Потоа со силата на так ви-
те 'аргументи' може ле сно да 
се влијае во убе ду вање, на  -
метнување на нешто што мо-
жеби на луѓето и не им се 
допаѓа. Некоја појава се прог-
ласува за толку јасна и не по-
битна вистина самата по се-
бе, така што за неа не треба 
да се дискутира".

Според професорот Узу-
нов, она што се случува во 

"Глобализацијата е резултат 
на техничко-технолошкиот 
прогрес, поточно на про це-
сот на непрекинато унапре-
дување на сите материјални 
компоненти на современото 
живеење", резимира Узунов.

Таа е реалност за која, спо-
ред професорот, без страв 
треба да бидеме подготвени.

СТРАВ ОД ПРОЦЕСОТ

Ќе остане запомнета из ја-
вата на генералниот секре-
тар на Обединетите нации, 

во 2001 година), глобали за-
цијата ги плаши и Американ-
ците. Тој нагласува: 

"Најно ви от импресивен 
збор во де батата за гло бали-
зацијата е користењето ус лу-
ги од на дворешни субјекти 
(out so r cing). Одеднаш Аме ри-
кан ци те, кои долго време беа 
по борници за глобализација, 
се загрижени поради неј зи-
ните штетни ефекти врз нив-
ната економија. Нејзините 
жестоки бранители секако 
не се загрижени поради за-
губата на работни места. Тие 
нагласуваат дека користе-
њето услуги од надворешни 
субјекти ги намалува тро шо-
ците - како што една техно-
лошка промена која ја по-
добрува продуктивноста, ги 
зголемува и профитите - а она 
што е добро за про фитите 
мора да биде добро за аме-
риканската економија. Еко-
номските закони, тврдат тие, 
обезбедуваат услови во долг 
период да има работни ме-
ста за сите кои ги сакаат, сè 
додека владата не се меша 
во пазарните постапки, по-
ставувајќи минимални плати 
или обезбедувајќи сигурност 
на работното место или, пак, 
сè додека синдикатите не ги 
зголемат платите преку мер-
но. На конкурентните пазари 
законот на побарувачката и 
понудата обезбедува услови, 
конечно, во долгорочни рам-
ки, побарувачката по ра бот-
на сила да се изедначи со по-
нудата, и тогаш ќе нема не-
вработеност. Меѓутоа, како 
што зајадливо посочи Кејнс, 
во долгорочни рамки, сите 
сме готови". 

Штиглиц оцену ва дека 
крие њето и препра вањето 
дека сите ќе извлечат полза 
од глобализацијата е глу па-
во. Проблемот со гло бали за-
цијата е тоа дека де нес мал-
кумина можат да из влечат 
бенефиции, а пове ќето ќе се 
најдат во полоша ситуација, 
освен ако владата не пре зе-
ме активна улога во ра ко во-
дењето и во облику вањето. 
Останува да се на деваме де-
ка пред да дојде "бурата", 
Македонија место кајче ќе 
има пристојно брот че кое ќе 
може да се носи со не ми нов-
ниот процес - гло бали за ци-
јата!?

нимизира улогата на држа-
вата. Преголемата рестрик-
тивност во фискалната и во 
монетарната политика, исто 
така, влијаеше за создавање 
проблеми во економијата, 
особено што тие не се при-
способуваа на економските 
циклуси", оценува Фити.

 Ин тересно е и раз мис лу-
вањето на Ванчо Узунов, до-
цент на Правниот факултет 
и советник на претседателот 
Бранко Цр венковски. Според 
него:

"Крајот на XX век изгради 
уште еден мит во животот на 
луѓето - митот на глоба ли за-
цијата. Го изгради насила, а 
потоа го внесе и во умовите 
и во домовите на луѓето, и 
тоа без да ги праша. Притоа 
им порача: глобализацијата 
ќе ви се случи, сакале или не; 
доколку треба, ќе се примени 
и сила; доколку, пак, ја при-
фатите и ако знаете да се снај-
дете, ќе ви биде поубаво. А 
митологијата, инаку е познат 
феномен на човештвото. Де-
нес исто толку колку и во ми -
натото. Познати се и неј зи-
ните корени, се наоѓаат во 
два лоста: незнаењето и не-
говата свесна злоупотреба - 
'аргументирање' на нештата 
кои ги согледуваат луѓето, со 

Кофи Анан, дека ползата од 
глобализацијата е нееднакво 
распределена, а товарот од 
неа најмногу паѓа на оние 
кои најмалку можат да се за-
штитат.

Доналд Џонстон, гене рал-
ниот секретар на ОЕЦД, про-
цесите одржлив економски ра з-
вој и глобализација ги на ре-
кува предизвици-близнаци на 
современиот свет. 

"Сосема ги разбирам оние 
кои сега ќе си помислат 'аман 
од таа гло бали зација и од овој 
што постојано зборува за неа', 
но нема бе га ње. А затворање 

на очите пред возот кој со огромна брзина се стреми кон си-
те нас, не е најумниот одговор. Зар тоа му доликува на едно 
'снаодливо општество' (како нашето)?", вели Џонстон.

нивото на кое таа се одвива - 
светската економија и тен-
денцијата т.е. нејзиното вре-
метраење - таа е долготраен 
процес. Тоа веднаш, исто та-
ка, асоцира дека процесот 
не треба да се набљудува 
како помодна појава, од една 
страна, ниту како нечии ка-
прици, израз на нечија волја, 
интерес, смислен заговор. А 
тоа, на крај, ја допира и тре-
тата димензија - што ја пре-
дизвикува глобализацијата? 

"Многу луѓе, особено во 
земјите во развој, се чув ству-
ваат отфрлени и исплашени 
од глобализацијата", истакна 
Анан на првиот состанок нас-
ловен како "Рамноправна гло -
бализација".

Според Џозеф Е. Штиглиц 
(професор по економија на 
Универзитетот "Колумбија", 
член на Комисијата за со ци-
јални димензии на глобали-
зацијата и добитник на Но-
белова награда за економија 

 ЖРТВИ светот, истото се случува и 
во Македонија. За него гло ба-
лизацијата на светската еко-
номија, инаку прет ста ву ва 
процес. Таа реченица со др-
жи два дела, кои се од ре-
дувачки на глобализацијата: 


