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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

НОВ ПДПЛ1 СО С    

ЕКОНОМИЈА

Д али и колку на Ма ке-
донија й треба но ви-
от договорен ПДПЛ1 
аранжман од Светска 

банка (тежок околу 30 ми ли-
они долари), како прв Про-
грамски заем за развојни по-
литики од оваа финансиска 
институција во државава, 
кога со години тапкаме со 
стагнирачка економија, про-
следена со низок економски 
раст, фатална сиромаштија и 
невработеност, зарем имаме 
потреба од пофалба дека ете 
немаме инфлација и имаме 
стабилен курс на денарот?! 

Дури од авион се гледа 
дека нам како насушен леб 
ни се потребни динамика, 
раздвиженост на економски 
план, а не само задолжувања, 
најави за структурни ре фор-
ми, некакви стратегии, про-
екти, економски бумови од 
кои сиромашниот ни вирту-
елно не доби денарче за да ја 
подзакрпи дупката во пра з ни-
от паричник. 

"Македонските граѓани не 
стануваат посиромашни, би-
дејќи статистиката покажува 
мал раст. Економијата во Ре-

публика Македонија, со иск-
лучок на 2001 и 2002 година 
кога беше конфликтот, има-
ше раст за три проценти. Се 
надеваме дека реформите 
кои ги презема Владата ќе го 

зголемат растот и ќе креи-
раат нови работни места. 
Особено се надевам дека ќе 
има развој кај малите и сред-
ните претпријатија, каде се 
очекува освежување од ди-

Обичниот граѓанин не може да Обичниот граѓанин не може да 
сфати зошто е си ро машен и сфати зошто е си ро машен и 
што се случува со кредитите што се случува со кредитите 
од Свет ска банка и од ММФ, од Свет ска банка и од ММФ, 
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се само за државна потро шу-се само за државна потро шу-
вачка и за покривање на де-вачка и за покривање на де-
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Претставникот на Светска бан ка, Претставникот на Светска бан ка, 
Брус Кортни, не ма од го вор на Брус Кортни, не ма од го вор на 
прашањето зошто др жавава прашањето зошто др жавава 
сè повеќе троши па ри, а гра-сè повеќе троши па ри, а гра-
ѓаните се сè поси ро машни, ѓаните се сè поси ро машни, 
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стагни раме со сиро маштијата. стагни раме со сиро маштијата. 

Врз основа на Спогодбата за ос но вање, Светска банка е должна да по мог не во раз-
витокот на земјите-членки. Во рамките на Светска банка постои групација на банки 
(МИГА, ИДА и др.), кои даваат кредити со различни по вол ности. Најповолни, според 
експертите, се кредитите на 
ИДА, Меѓународно зд руже-
ние за развој. Светска банка 
по магаше во развитокот на 
одредени ка пацитети и гру-
пации, но со тек на вре ме, 
заради промените на меѓуна-
род ните финансиски односи, 
го смени св о јот правец на 
одне сува ње, од причина што 
имаме сè повеќе и повеќе си-
ро машни земји, а тука е и гло-
бализацијата, која се ос тва-
рува сè повеќе и е на ште та 
на земјите во развој и тр ан-
зиција. Де нес Маке до нија ја 
нема потребната ди намика 
на сто пански раз ви ток, што 
значи дека не може да се оттрг-
не од про блемот на не вра-
ботеноста, сиро маш ти ја та и 
од тие при  чини ни е не оп ход-
на Светска ба нка, ко ја се ори-
ентира на давање кредити за намалување на сиромаштијата. За ра злика од ММФ (чиј ав-
торитет е далеку позначаен за зем јите-членки, бидејќи ако одредена земја е дол жник, а 
вк лучи аранжман со ММФ, износот на аранжманот не е зна чаен за земјата, колку што е 
значајно дека е прифатена др жавата под патронат на оваа значајна организација, што 
да ва гаранција дека долгот ќе се врати), кај Светска банка не е така, од носно таа е до-
ведена во ситуација да гаси по жари, односно да намалува сиро маш тија.
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БРУС КОРТНИБРУС КОРТНИ

НОВИТЕ ПАРИ НА ВИСТИНСКА А 
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ректни странски инве стиции, 
што ќе помогне за извозот", 
коментираше Брус Кортни, 
претставник на СБ.

Изјавата на Кортни во вр-
ска со намалената сирома ш-
тија многумина македонски 
експерти ја коментираа со 
потсмев, велејќи дека реал-
ната беда е повеќе од впе-
чатлива и таквите изјави не 
држат вода!

Што се однесува до но-
виот аранжман, станува збор 
за тригодишна програма, ко-
ја по преговорите ќе биде 
доставена до Бордот на из-
вршни директори на Светска 
банка, на 27 октомври. Под 
лупа се разгледуваше мат-
рицата на развојни политики, 
Договорот за заем, како и 
текстот на програмскиот до-
кумент. ПДПЛ1 аранжманот 
претставува инструмент за 
поддршка на тригодишната 
среднорочна политика и ст рук-

СТАВОВИ

Деловната клима во др жа-
вава македонските бизнис-
мени ја оценија како полоша 
од направените проценки на 
Светска банка.

"Ако сите се согласуваме 
дека забрзаниот економски 
раст е приоритет во Македо-
нија и услов за влез во НАТО 
и во ЕУ, тогаш Владата и сто-
панствениците треба отво-
рено да ги лоцираат и да ги 
анализираат  проблемите и 
веднаш да преземат мерки 
за нивно решавање", изјави 
претседателот на Сојузот на 
стопански комори на Маке-
донија, господинот Венко Гли -
горов. 

Од таму порачуваат дека 
клучниот фактор за слабата 
деловна клима во Маке до-
нија е државниот апарат, кој 
е мамутска организација која 

зголемува Буџетот на штета 
на стопанството на државата. 
Од 1998 година до денес ус-
лугите на државната адми-
нистрација, на Владата и на 
локалната самоуправа се на 
исто ниво, а во некои сег-
менти, како во здравството, 
се на полошо. Ова покажува 
дека зголеменото трошење 
на буџетските средства е не-
наменско и не е во функција 
на подобрување на животот 
на граѓаните и зголемување 
на конкурентноста на маке-
донската економија. Покрај 
коруптивното однесување од 
највисоко ниво, проблем се 
јавува и кај државните сл уж-
беници, односно беспо лез-
ната и комплицирана би-
рократска машинерија. Како 
пречка за напредокот на 
економијата, стопанствени-
ци  те го посочуваат бавното и 
корумпирано судство, кое сè 
уште не е реформирано и му 

изготви документ насловен 
како: "10-те болки и предиз-
вици на МСП и предлози до 
Владата за нивно решавање".

ПРЕДЛОЗИ

Сепак, решенија, излез од 
темниот тунел има, а меѓу 
другите, македонските биз-
нисмени ги посочуваат: на-
малувањето на Буџетот на 
ни во од 1998 година; еко ном-
ските стратегии и закони да 
бидат соодветни со реалните 
потреби на малите и на 
средните претпријатија врз 
кои ни се базира економ-
скиот раст; освен тоа, рефор-
мите во судството мора да 
"мрднат" од нулта точка, а 
законите во државава треба 
да важат за сите субјекти под-
еднакво, а не за едни да би-
дат мајка, за други маќеа. 
Стопанствениците, исто така, 
се презаситени од целата 
исполитизираност во држа-
вава, посочувајќи дека регу-
латорните комисии и раз ни-
те совети во владините ор-
ганизации и јавни прет при-
јатија најчесто се составени 
од професори, партиски вој-
ници и некои од олигарсите 
во Македонија. Забелешки 
има и на адреса на Царин-
ската управа, која би требало 
да изработи протокол за ра-
бота на царината и на ца-
ринските службеници во кој 
ќе се наведат перформан сни-
те метрики на сите царини.  

"Аранжманот со Светска 
банка ни е неопходен за да 
го изгаснеме горливиот про-
блем - сиромаштијата, но 
сме шен е ставот на прет став-
никот на СБ, Брус Кортни, де-
ка стагнираме во тој поглед 
кога сите параметри го ка-
жуваат спротивното", посо-
чуваат македонските екс пер-
ти за финансиски и моне тарни 
прашања.

Сума сумарум ни недо ста-
сува економска визија кон 
какво општество сме се на-
сочиле и каква е нашата по-
зиција во глобалната еко-
номска рамка, иако на те а-
тарската политичко-еко ном-
ска сцена имавме можност 
да слушнеме многу слатко ре-
чиви најави, но ништо оп ип-
ливо, па оттука што да оче-
куваме од тие 30 милиони 
долари за структурни ре фор-
ми?! 

ПРЕГОВОРИТЕ ЌЕ БИДАТ ДОСТАВЕНИ ПРЕД БОРДОТ НА ИЗВРШНИ ПРЕГОВОРИТЕ ЌЕ БИДАТ ДОСТАВЕНИ ПРЕД БОРДОТ НА ИЗВРШНИ 
ДИРЕКТОРИ НА СВЕТСКА БАНКА НА 27 ОКТОМВРИДИРЕКТОРИ НА СВЕТСКА БАНКА НА 27 ОКТОМВРИ

ДРЕСА ИЛИ ПОВТОРНО 

турни реформи, кои Ма ке до-
нија ќе ги преземе за зајак-
нување на економскиот раз-
вој, а воедно ќе бидат до бар 
"тренинг" за влез во ЕУ. 

Едно од оправдувањата 
на Министерството за фи-
нансии за имплемента цијата 
на аранжманот е при мената 
на најефективниот инстру-
мент за поддршка на амби-
циозна реформска про гра-
ма, која ќе ги поддржува 
клучните структурни и ин сти-
туционални реформи во по-
веќе економски сектори. Вто-
риот и третиот ПДПЛ ар ан-
жман, според проценките од 
Министерството, треба да 
бидат доделени во 2006 и во 
2007 година, по исполнува-
њето на условите од триго-
дишната програма, која ја 
има Владата со Светска бан-
ка. Средствата ќе бидат одо-
брени под поволни услови 
од Меѓународната банка за 
обнова и развој, со каматна 
стапка ЛИБОР +0,75 и рок на 
отплата 17 години со грејс 
пе  риод 5 години.  

припаѓа на некое минато 
време.

"Ако во осумдесеттите го-
дини имало неколку стотини 
поголеми фирми, денес по-
стојат неколку илјадници по-
мали фирми на кои им е по-
требно квалитетно, брзо и 
ев тино судство, без многу 
ком плицирани и мамутски 
правни лавиринти", комен-
тираат од ССК, која за подо-
брување на деловната клима 

троши огромен буџет. Ако во 
1998 година Буџетот на држа-
вава бил околу 1.450 милио-
ни евра, без да има подо бру-
вање на услугите кои држав-
ната управа им ги дава на 
граѓаните и на стопанството, 
од осамостојувањето до де-
нес секоја влада, независно 
од програмската определба, 
наместо да ги контролира 
Буџетот и трошоците на др-
жавната администрација, го 

НИЗ ЛАВИРИНТИ?


