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ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ГРАЃАНИТЕ НИКАКО ДА СЕ "ОФАЈДАТ" ОД АРАНЖМАНИТЕ СО ММФ

ЕКОНОМИЈА

ЕКОНОМСКИ РАЗВ 
ВО ПРАКТИКАТА  

Тапкајќи во тран зицио-
ниот кал многу подолго 
отколку што треба, не 

можеме а да не се прашаме 
зошто ни се досегашните 
аран     жмани и препораки од 
ММФ кога економски конти-
нуирано тонеме, без некоја 
светла точка на видик. Дали 
требаше да ја прифатиме ди-
ригентската палка на ММФ 
или, пак, можевме да се оби-
деме како Словенија, која ста-
на успешна и без туторство, 
останува непознаница?! Спо-
ред некои експерти, на Ма-
кедонија й е потребен ММФ. 
На некој начин тие се "поли-
цајци", кои доколку ги не ма-
ме, би настанал поголем хаос.

Заокружувајќи ја контро л-
ната мисија во Македонија, 
Меѓународниот монетарен 
фонд пофално ја оцени еко-

Движејќи се во насока на почитување на 
препораките од ММФ со години ни се случува 
економска стагнација, низок економски раст, 
што е неприфатливо за земја која има аспи-
рации да биде членка на Европската унија.

Шефот на ММФ за Македонија, Марк Гри-
фитс, изјави:

"Сакаме тука да го спречиме прекумерното 
трошење. Работиме со властите да обез бе ди-
ме подобра финансиска контрола".

Граѓаните се прашуваат кој тоа толку тро-
ши, кога тие едвај врзуваат крај со крај.

Дали треба да се задоволиме со тоа што 
имаме инфлација која е под контрола, ста би-
лизиран денар, бавни реформи, додека на ро-
дот го допира дното соочен со невработеност, 
сиромаштија, затворени фабрики, низок жи-
вотен стандард...

ЕФЕКТИ ОД 
МОНЕТАРЦИТЕ?!

За министерот за финан-
сии 2005 година заврши со 
економски раст според до-
говорениот, со намалување 
на невработеноста, зацврс-
тена фискална позиција на 
државата, подобра моне тар-
на политика. 

За жал, граѓаните во др-
жавава досега не почув ству-
ваа некоја благопријатност 
од блиската соработка со 
ММФ. Тие едвај преживуваат. 
Добрите работи, позитивните 
резултати на Владата се само 
на хартија. Не само граѓаните 

номијата во државава која, 
спо ред нив, е на добар пат, 
растот на бруто домашниот 
производ е силен, инфла ци-
јата ниска, реформите се сп р-
оведувале... Единствена за бе-
лешка беше дека не ни чи ни 
само секторот здравство. 

Што е со подоброто ме на-
џирање на Буџетот, демо но-
полизирање на пазарот, ре-
формите во судството, зд рав-
ството, администрацијата, ис-
ти третмани за сите да ночни 
обврзници. Зарем да се ра-
дуваме само со вове де ниот 
едношалтерски сис тем кога 
сè друго сме "тапа", пра шу-
ваат економските анали ти-
чари?

Шефот на ММФ за Ма ке до-
нија, Марк Грифитс, изјави:

"Сакаме тука да го сп ре-
чиме прекумерното тро ше-
ње. Работиме со властите да 
обезбедиме подобра финан-
сиска контрола".

туку и експертите ни по со чу-
ваат дека економијата ни е 
ка тастрофална, со бавен ра ст, 
зголемена невработеност, 
фа брики кои се на умирање, 
ни трага ни глас од странски 
ин вестиции од познати брен-
дови.

Со ММФ државата со ра-
ботува од 1992 година, а со 
нив ги направи и првите че-
кори во транзициониот пе-
риод, во кој се склучени се-
дум аранжмани, вредни не-
колку стотици милиони евра, 
условени од повеќе ре форм-
ски зафати. Резултат на тоа 
беше инфлација која е под 
контрола, стабилизиран де-
нар, бавни реформи. Ваквата 
економска состојба намет-
нува размислување дали на-
место стабилизирачка, ста-
тичка ни треба развојна, од-
носно динамична политика. 

Досега економијата ни е 
исполитизирана и парти зи-
рана и нема развој, посо чу-
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ОЈ САМО НА ХАРТИЈА, А 
ГО ДОПРЕВМЕ ДНОТО!

ваат експертите. Само тео-
ретски имаме добра визија 
за економски розови рози, 
прекрасни стратегии, идеи, 
планови, најави, а во прак-
тиката...   

Поранешниот министер 
за финансии, Џевдет Хај ре-
дини, е со став дека ката стро-
фалната економска состојба 
е последица на лошата по-
литика на владејачките гар-
нитури. Што се однесува до 
споредбата со Словенија, ко-
ја стана економски раз вие на 
и без туторството на ММФ, 
некои експерти посочуваат 
дека ситуацијата кај неа била 
поинаква, таа немала непла-
тени обврски кон меѓу народ-
ните финансиски институции, 
за разлика од Македонија. 

СТАГНАЦИЈА ИЛИ 
ДИНАМИКА

Во теоријата на еко ном-
скиот развиток, пренесено 

од националните економии 
на практичен план, срет ну-
ваме два термина: едниот е 
економскиот раст, кој е по ка-
зател како на краток рок се 
движи националната еко но-
мија, дали е во пораст; и вто-
риот упатува на развој, кој 
под разбира еден подолг вре-
менски период. Имено, ако 
се анализира една нацио нал-
на економија, на пример, за 
десет години, може да се 
срет нат циклуси со повисок 
и понизок развој, стапка на 
економски растеж, но крај-
ниот резултат треба да биде 
позитивен, што би било до-
каз дека имаме економски 
развиток. Што ова значи пре-
несено во рамките на Маке-
донија? 

"Државава во изми натиов 
период, пред осамо стојува-
њето остваруваше ре латив-
но повисоки стапки на еко-
номски растеж во однос на 
сегашноста, затоа што ам би-

ентот бил за подинамичен 
развој. Тогаш се остваруваа 
далеку повисоки стапки на 
растеж и развиток со ре ла-
тивно повисоки стапки на ин-
флација. По периодот на оса-
мостојувањето, заради рас-
па ѓањето на СФРЈ и после-
диците кои следуваа, држа-
вава наследи релативно ви-
сока стапка на инфлација, ко-
ја не можеше и не смееше да 
се толерира. Поради тоа се 
премина на рестриктивна ма-
кроекономска политика, ка-
де што речиси сите елементи 
содржеа еден релативно ви-
сок степен на рестрик тив-
ност. Нашата стапка се на ма-
ли до ниво на една нормална 
стапка на стопански растеж 
од 3-4 проценти. Тука е ка пи-
талната грешка во развојот 
на Македонија. Тогаш тре ба-
ше да се прекине со ста били-
зационата макроекономска 
политика и да се премине 
кон динамизирање на нацио-

налната економија по пат на 
остварување постепено зго-
лемување на стопански рас-
теж на 3, 4, 5 проценти, сè до-
дека не се постигне стапка 
на економски растеж од 8 до 
10 проценти. При ова, не тре-
ба да се заборави негатив но-
то влијание на инфлацијата и 
таа не треба многу да расте 
паралелно со економскиот 
растеж. Моите сознанија упа-
туваат на еден факт, а тоа е 
доколку во државава се ос-
тварува економски растеж од 
5 проценти тогаш може да се 
толерира стапка на ин фла-
ција и до 2 процента. Дури и 
ако имаме стапка на сто пан-
ски развој од 8 проценти, мо-
же да се толерира стапка на 
стопански растеж од 3 про -
центи. Се вели дека се когаш 
треба да постои дискрепанца 
меѓу стапката на стопански 
растеж и стапката на ин фла-
ција најмногу од 4-5 про цен-
ти. Тоа е она што моето со гле-

"Улогата на ММФ во 90-тите 
години за Македонија можеби 
била клучна во процесот на 
осамостојувањето, но не сум 
сигурен дека била корисна во 
транзицијата на македонската 
економија. Свесни сме дека од 
оваа транзиција, индиректно 
поддржана од аранжманите 
на ММФ со Македонија, се со з-
даде бизнис олигархија, која е 
во тесна испреплетена ре ла-
ција со одреден круг поли ти-
чари (претежно на моментната 
владејачка гарнитура). Со тек 
на времето оваа олигархија, 
која е ненавикната на пазарни 
услови на работење, почнува 
да врши своевиден економски 
терор врз новото здраво тки-
во на македонската економија, 
а тоа се малите и средните 

прет пријатија кои се создадоа 
и почнаа од нула во текот на 
90-тите години. Лично сум по-
борник на тезата дека старите 
традиции и практики треба да 
се укинат или да се видо из ме-
нат ако тие повеќе не ги про-
дуцираат потребните резул-
тати. Не треба да заборавиме 
дека Македонија е призната 
земја во светот и својот углед 
треба да го гради преку раз во-
јот на македонската економија 
без поголемо присуство на 
ММФ, на сличен начин како 
што тоа го направија Сло ве ни-
ја и Словачка, земји кои се еко-
номски хит во Европа и во све-
тот", вели Венко Глигоров, биз-
нисмен и претседател на Со-
јузот на стопански комори на 
Македонија.
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дување и искуство го покажу-
ва. За жал, во Македонија уш-
те на стартот почнавме со ви-
сока стапка на инфлација, а 
продолживме со висок сте-
пен на рестриктивност и во 
еден временски период од 
1993 година до 2003 година 
остваривме просечна стапка 
на стопански растеж од 1,5 
проценти. Оваа стапка на сто-
пански растеж, ако се спо ре-
ди со еден број западно ев-
ропски земји, ќе се види дека 
просечната стапка кај нив е 
повисока за 2,5 проценти. Са-
мо Германија во тој вре мен-
ски период има стапка на 
стопански растеж од 1,2 про-
центи. Ако се има предвид 
големината на националната 
економија и ако тоа се мно-
жи со 1,2 проценти тоа е мно-
гу висок економски растеж. 
Овој податок покажува дека 
Македонија имала под по-
треб ниот стопански растеж. 
Јас укажував дека во др жава-
ва требаше да се остварува 
постепено покачување на 
стапката на стопански рас-
теж сè додека не се дојде до 
8 проценти и да остане меѓу 
8-10 проценти. Ова го велам 
зошто 1 процент треба да се 
има предвид за наталитетот 
на луѓето, 3 проценти да се 
има предвид дека е просечна 
стапка на економски растеж, 
која ја имаат западноев роп-
ските држави, додека оста-
токот до 8 проценти прет ста-
вува зголемување на стап ка-
та на стопански растеж со 
цел да се приближи нацио-
налната економија на РМ до 
просекот на развиток на зем-
јите од ЕУ, што претставува 
еден од најголемите цензуси 
за влез на државава во Ев-
ропа", вели економскиот екс-
перт и аналитичар Ти хомир 
Јовановски.

Долго време во нашава 
држава на видик нема ништо 
ново во однос на економски 
раст и развој по европски 
стандарди. Тоа се само вер-
бални најави. 

"Особено бев вознемирен 
кога прочитав дека во 2005 
година треба да оствариме 
просечен развиток од 4 про-
центи, во 2006 година, исто 

толку, додека во 2007 година 
стапка од 5 проценти. Тоа е 
сугестија од ММФ. Можеби е 
добро според логиката на 
критериумите и однесува ње-
то на ММФ кон сите земји во 
светот, но мислам дека таа ло-
гика не й одговара на држа-
вава. Иако Меѓународниот 
мо нетарен фонд и Светска 
банка се институции кои мо-
жат да й бидат од корист на 
државава, треба да стегнеме 
заби и да кажеме дека овој 
економски развој не ни ово з-
можува да исполниме ос но-
вен цензус за влез во ЕУ. Ду-
ри и кога ќе влеземе во ЕУ, 
тоа ниско ниво на економски 
развој ќе ни биде секогаш пр-
ечка за нормален економски 
развој за да ги исполниме 
критериумите и она што го 
пропишува Унијата за да би-
деме рамноправна членка 
не само формално-правно, 
ту ку и економски и финан сис-
ки и социјално. Секој добар 
економист си го поставува 
прашањето што е тоа што кај 
нас не постои желба, мотив 
да се оствари ова. Често пати 
размислувам дали тоа е така 
затоа што економијата е ис-
политизирана, а во последно 
време партизирана, што зна-
чи дека елитните кадри се 
раз биени, а кога би биле 
здру жени многу повеќе би 
придонеле за развој на др-
жавата на економски, соци-
јален и финансиски план, 
отколку кога како експерти 
исполнуваат одредени пра-
шања на политички партии 
или политичари. Сметам де-
ка врз основа на досегашните 

"Словенија е најразвиената земја меѓу сите транзициони 
економии и поради тоа за нас беше можно да работиме 
работи кои другите не можат да си ги дозволат. Прво, ние 
можевме да ги средиме нашите реформи за пократко вре-
ме, се трудевме прво да ги реструктуираме и да ги прива-
тизираме компаниите, не бевме заинтересирани за 'шок 
терапиите', кои редовно се нудеа од страна на меѓуна род-
ните финансиски институции, како што е Меѓународниот 
монетарен фонд. Верувам дека немаше потреба од тоа, 

набљудувајќи го нивото на економски развој. Словенците 
се луѓе кои сакаат стабилна ситуација, сакаат добар со ци-
јален систем, и не толку голема разлика меѓу богатите и си-
ромашните, дури и за ниската промена на цените. Имаше 
шанса пред повеќе од една деценија за меѓународно парт-
нерство (кое го имавме веќе во времето на социјализмот) 
и за развивање менаџери, со цел подобро да ги водат ком-
паниите. Затоа не е толку чудно што првото школо за ме-
наџмент, IEDC- Bled school of Management, беше основано 
од страна на Словенската стопанска комора пред 20 го ди-
ни. Веруваме дека реформите ќе бидат подобри и побрзи 
доколку развиеме лидери кои ќе бидат способни во ре-
структуирањето на компаниите", истакнува Даница Пург, 
директорка на IEDC- Bled school of Management, од Сло-
венија, во врска со, како што вели таа, "шок терапиите" ну-
дени од страна на меѓународните финансиски институции, 
како што е ММФ.

ММФ е меѓународна организација составена од 184 
членки. Основана е со цел да ја промовира меѓународната 
монетарна соработка, размена на стабилност и уредна 
размена на договори, со цел да ги зголеми економскиот 
развој и високиот степен на вработеност и да обезбеди 
при времена финансиска поддршка на земјите да го ре гу-
лираат наплатниот баланс. Уште од основањето на ММФ, 
неј зините намери останале непроменети, но операциите 
кои вклучуваат набљудување, финансиска и техничка 
помош, се развиле до тој степен за да се дополнат про ме-
ните на нејзините земји-членки во инволвирачката светска 
економија.
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движења на почетокот се 
остваруваше антиин фла цио-
на макроекономска поли ти-
ка сè до оној момент додека 
не ја намали стапката на ин-
флација на едно нормално 
ниво меѓу 3 и 4 проценти. Би-
дејќи не продолжи да се оди 
кон стопански развиток, туку 
РМ продолжи да оди кон на-
тамошно спроведување на 
ри гидната стабилизациона 
макроекономска политика - 
според Јовановски -  нацио-
налната економија сè повеќе 
се доведуваше во состојба 
на рецесија, односно дефла-
ција. Со оглед на тоа што ве-
ќе и официјално се потврдува 
дека оваа година државава 
треба да преминува од ста-
тус на рецесија кон дина ми ка, 
односно ќе ја надмине ре це-
сијата. Ако една нацио нал на 
економија се наоѓа во со стој-
ба на инфлација и се сп ро -
ведува без потреба анти ин-
флациона политика се доа ѓа 

до дефлација и рецесија и 
тогаш по сите критериуми 
таа национална економија 
тре ба да остварува инфла-
цио на програма како мерка 
на дефлационата состојба. Ту-
ка е клучот на дилемата да ли 
на државава й треба ваква 
динамика на стопански рас-
теж или поинаку. По сè прет-
ходно кажано, треба да се 
има предвид дека е време 
РМ да подготви развојна стра-
тегија за сите сегменти на 
живеење. Овој мој при стап 
упатува на тоа дека се која 
влада која ќе дојде на власт 
ќе треба однапред да ја при-
фати таа стратегија на ди на-
мичен стопански развој со из-
весни корекции на зго лему-
вање на динамиката, а не неј-
зино намалување. Се доде ка 
е на власт таа треба тоа да го 
почитува. Граѓаните во РМ 
треба да бараат отчет од вла-
дата за извршување на од на-
пред прифатената стра тегија".  

ГЛАВНИ АРАНЖМАНИ НА ММФ

Стенд-бај 
Наменет е за краткорочно стабилизирање на про бле-

мите со платниот биланс. Трае најчесто околу една година, 
а се доделува во тримесечни рати. Земјата има обврска да 
ги врати парите од кредитот во рок од 3,5 до 5 години 
откако ќе ги прими. ММФ не бара сериозни реформи од 
земјата за да й  го додели овој аранжман. 

ЕФФ (Заем за проширено финансирање) 
Еден од нај ре формските аранжмани на ММФ. Им се 

доделува на земји на кои им треба подолгорочна стаби-
лиза ција. Ослободувањето на ратите од кредитот е по вр-
зано со претходно остварување структурни реформи. Нај-
често се склучува на рок од 3 години. Парите се доделуваат 
во полугодишни рати, а се враќаат во рок од 4, 5 до 10 го-
дини. 

ПРГФ (Заем за намалување на сиромаштијата и развој)
Овој аранжман е најчесто користен во практиката на 

ММФ. Почна да се доделува од пред неколку години, за-
менувајќи го поранешниот ЕСАФ. Им се доделува на земји 
кои имаат многу низок бруто домашен производ. Овој е 
нај евтин заем, кој го дава Фондот и се нарекува конце сио-
нален заем, бидејќи годишната камата е 0,5 проценти. Се 
доделува на рок од три години, а парите се враќаат во 
период од 5,5 до 10 години. Ратите се доделуваат полу го-
дишно. Поврзан е со остварувањето основни структурни 
реформи. 


