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ната е неопходна за опсто ју-
вање на секоја нација. Ако пој-
деме од фактот дека оваа деј-
ност во Европската унија е 
една од најважните, имајќи ги 
предвид и средствата кои од 
Буџетот се издвојуваат за за-
едничката земјоделска поли-
тика, тогаш е нејасно зошто 
македонските влади го мар-
гинализираа(т) земјоделието. 
Оваа дејност, со негувањето 
на некои карактеристични зе м-
јоделски производи (на при-
мер, раноградинарските), мо-
же на Македонија да й доне-
се, покрај задоволување на 
пот ребите на домашниот па-
зар, и значајни приходи од из-
воз. Но, за да се случи сè тоа 
на нашите земјоделци им е 
неопходна поддршка од др-
жавата, како и финансиска под -
дршка од банкарскиот сек    тор. 
Државата мора да најде на-
чини да го субвенционира при-
марното земјоделие, преку 
обез  бедување бесплатно ѓуб-
риво, семе и основни сред-
ства за извршување на земјо-
делската дејност, но и да обез-
беди фер откупни цени на дел 
од земјоделските производи, 
кои одат во државните ре зер-
ви, а особено да го поддржи 
извозот. Исто така, треба да 
се најдат начини, таму каде за 
тоа не нè ограничуваат Спо-
годбата со ЕУ и членството во 
Светската трговска органи за-
ција, да се заштити домашното 
земјоделско производство со 
производи од увоз, кои се со 
понизок квалитет и цена. Од 
друга страна, би било добро 
кога банките во Македонија 
би им овозможиле на земјо-
делците, под посебни кре дит-
ни услови, да набават мо дер-
на механизација за обра бо ту-
вање на земјата и за допол-
нителни земјоделски актив-
нос ти. Како и да е, потребен е 
сериозен пристап и стратегија 
за развој на земјоделието, 
затоа што Македонија, пред 
сè, е земјоделска земја и таа 
своја компаративна предност 
мора да ја искористи на нај-

добар можен начин. Следна 
дејност која може на Маке до-
нија да й донесе корист во по-
веќе насоки е туризмот. Пок -
рај промоцијата на државата, 
туризмот може значајно да ги 
зголеми девизните приливи и 
да обезбеди услови за развој 
и на дополнителни дејности 
(на пример, занаетчиството, 
кое е во фаза на изумирање). 
Имајќи ги предвид прекрас-
ните природни убавини, езе-
рата и планините, ретките ар-
хео лошки наоѓалишта, како 
Стоби, Хераклеа, Скупи и мно-
гу други, уникатните и преу-
бави манастири и цркви и уш-
те низа туристички атрак ции, 
како природната опсерва то-
рија Кокино, се чини дека има-
ме добра основа да се наде-
ваме на успешна туристичка 
промоција на Македонија. Она 
што ни недостасува се по доб-
ра инфраструктура (патишта), 
подобар маркетингшки нас-
тап на светските саеми, по ви-
сок степен на организираност 
на сите инволвирани страни 
во туристичката дејност, пове-
ќе инвестиции во хотелските 
капацитети, но и срдечниот и 
гостопримлив дух кој не ни 
недостасува на нас Македон-
ците, но кој треба да го раз-
будиме и да го ставиме во 
функција на подобар пречек 
на странските гости. Значи, и 
овде ни недостасуваат стра-
тегија за развој на туризмот и 
придружните дејности, како и 
планови за реализација со 
точ  но зацртани цели на кра-
ток, среден и долг рок. Следна 
дејност која е во изумирање, 
а која во минатото била многу 
доходовна, а таква може да 
биде и во иднина, е рудар-
ство  то. Познато е дека Маке-
донија лежи на огромни ко-
личества рудни богатства (на 
пример, олово-цинкова), кои 
на светските берзи се исклу-
чително барани и кои постиг-
нуваат високи цени. За жал, 
нашите рудници се затворени, 
а цели градови кои живееја 
од нивното функционирање 

се во тотален колапс (Про биш-
тип, Македонска Каменица...). 
Како и во случаите на многу 
други индустриски капаци те-
ти, така и во рударската ин-
дустрија, заради интересот на 
поединци, оваа дејност почна 
да пропаѓа, наместо да прет-
ставува една од водечките деј-
ности во Македонија. Прос-
тор за оживување на рудар-
ските окна сè уште постои, 
само и овој пат државата мо-
ра да најде начин, наместо да 
ги брка потенцијалните инвес-
титори, да понуди услови, кои 
ќе привлечат странски капи-
тал и ќе овозможат брза реви-
тализација на замрените ру-
дарски капацитети, а со тоа и 
отворање на нови работни 
места. Секако дека има и дру-
ги дејности кои на Македонија 
може да й донесат економски 
развој, но овие кои ги из дво-
ив најверојатно се трите нај-
значајни и на кои во иднина 
треба особено да им се пос-
ветиме, ако сакаме да имаме 
стабилна и успешна еко но-
мија. Она што е загрижувачки 
е фактот што наместо во овие 
дејности, најмногу инвести ции 
се прават во трговијата (су-
пермаркети и трговски цен-
три), како и во објекти за игри 
на среќа (обложувалници ник-
нуваат на секој агол), а тие деј-
ности само вршат вшму кува-
ње на огромни износи пари, 
при тоа несоздавајќи нови 
вред ности, кои би овозмо жи-
ле дополнителен развој на 
еко номијата. Со таков прис-
тап тешко ќе можеме да из-
градиме конкурентна еконо-
мија и да овозможиме нови 
ра ботни места, особено за 
мла дата популација, која сè 
повеќе својата иднина ја гле-
да надвор од Македонија. Не-
оп ходно е, без одлагање, да 
се преземат значајни чекори 
кон искористување на ком па-
ративните предности на зем-
јата, зашто тоа е единствениот 
правилен начин за градење 
стабилна домашна економија, 
а време за губење немаме!

о севкупната ис -
торија на Ма ке-
донија, од неј -
зиното оса мос-
то јува ње до де-
нес, ниедна вла-

да не успеа да ги детерминира 
компаративните предности на 
земјата, со цел да се иско рис-
тат сите расположливи ре сур-
си за економски напредок. Со 
местоположбата и природ ни-
те ресурси Македонија посе-
дува енормен потенцијал, со 
кој може да им парира и на 
многу поголеми држави. Но, 
за жал, нам секогаш полесно 
ни било да увезуваме земјо-
делски производи, отколку да 
го поддржиме нашето земјо-
делство, па да ги користиме 
своите ресурси и за себе, но и 
да ги понудиме на други па-
зари. Нам полесно ни е да ги 
водиме нашите граѓани на ска -
пи туристички дестинации, от-
колку да носиме странски ту-
ристи во нашите летни и зим-
ски туристички центри. Нам ни 
е полесно да увезуваме про -
изводи од странство, отколку 
истите да ги произведуваме 
во веќе постојните произ вод-
ни капацитети кои ги затво-
рив ме речиси преку ноќ, иако 
со децении во нив било вло-
жувано. Ако сакаме да имаме 
напредок, мораме да имаме и 
критички осврт кон самите се-
бе, но и сериозно да прис та-
пиме кон анализа на сос тој би-
те и дефинирање на страте гии -
те за развој, зашто веќе е крај-
но време да му се пос ветиме 
на искористување на сопс тве-
ните капацитети и ре сурси, но 
плански и орга ни зи рано. 

Кои се и кои би можеле да 
бидат најплодоносните деј нос-
ти, кои на Македонија би тре-
бало да й донесат економски 
развој и конкурентност на до-
машната економија во поглед 
на економиите на другите зем -
ји? Прва меѓу неколкуте клуч-
ни дејности е земјоделието. 
Оваа дејност е особено важна 
за секоја национална еконо-
мија, имајќи предвид дека хра-


