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АНАЛИЗААНАЛИЗА

БЕЗ ДИНАМИЧН  

Во ова излагање ќе се оби-
дам сосема кратко да упатам 
на тоа кои би биле моите пре-
пораки за остварување на по-
големи успеси во областа на 
економијата и во економските 
односи во Република Маке до-
нија во наредните години.

Познато е дека секоја пре-
порака е базирана, односно е 
резултат на две премиси:

Прво, состојбата, односно 
ре  зултатите кои се оства ру ва-
ат во подолг временски пери-
од, сознанијата и последиците 
од таа состојба, и второ, мож-
носта, врз основа на согле ду-
вањата, сознанијата и заклу-
чоците, да се компонира мож-
на визија за идните неколку 
го дини, односно на подолг вре -
менски период.

Sekoj stati~en 
pristap kon 
ekonomijata zna~i 
nejzino unazaduvawe, 
so te{ki ekonomski, 
socijalni duri i 
politi~ki posledici

Тихомир ЈОВАНОВСКИ

“

”

Ова мое упатување е резултат на ед на 
позната вистина: без реално согле ду вање 
на состојбата, во овој случај во еко номијата, 
секоја визија може да биде са мо илузија, 
која најчесто е неостварлива, бидејќи мо-
же да биде само извесно за лажување. А 
секој реален пристап во раз  војот на еко-
номијата без реална и ос тварлива визија 
е нецелосен.

Во економијата, во економската тео-
рија и практика, во економската поли ти-
ка, среќаваме три пристапи: макро еко -
номски, микроекономски и мезо еко ном-
ски. Овие пристапи можат да се раз гле-
дуваат од неколку аспекти: од нивото на 
законитостите на пазарната еко но мија, 
од аспект на отвореноста на на цио налната 
економија во однос на стран ство, од од-
носот меѓу економијата и по литиката ка-
ко однос меѓу база и над градба, од ас-
пектот на централизацијата и децен трали-
зацијата на економските и политичките од-
носи во земјата, од прис тапот кон ос тва-
рувањето на демо крат ските односи во 
економијата и правото, од степенот на 
почитување на проце сите на глоба ли-
зацијата во економските и финансиските 
движења и односи во светот и во од-
делни региони и врз ос нова на тоа ос т-
варувањето на интег ра циите од еко ном-
ски и од политички ас пекти во поедини 
региони во светот.

Во секоја национална економија, спо-
ред тоа и во Република Македонија, мак-
роекономската политика која создава 
макроекономски амбиент може и треба 
да се разгледува во услови на центра-
лизиран и во услови на децентрализиран 
економски и политички систем.

Сите овие прашања, во секоја нацио-
нална економија, според тоа и во Р Ма-
кедонија, имаат круцијално значење, за-
служуваат посебно внимание, длабин-

ско истражување и формирање поши-
рок круг на познати теоретичари и прак-
тичари.

Макроекономската и микроеконом-
ската состојба во Македонија се добро 
познати. Македонската економија ос тва-
рува недоволна стапка на стопански раз-
вој од потребната, поточно се чув ствува 
определено одење кон дефла ција со тоа 
и кон рецесија, кое не е ре зултат на 
зголемена понуда туку на на малена по-
барувачка. Бројот на невра ботени тешко 
се намалува, дефицитот во економските 
и во финансиските од носи со странство 
е многу висок, долгот на земјата кон стран -

ство е релативно голем. 
Анализата на динамиката на стопан-

скиот развој во РМ упатува на следниве 
сознанија: Прво, динамиката на стопан-
скиот развој во последните петнаесет го -
дини искажана преку растежот на бру то 
домашниот производ е далеку под по-
требната динамика. На пример, во вре-
мето 1993-2003 година просечниот де сет-
 годишен растеж на бруто домашниот 
производ во неколку земји, и во РМ, ис-
кажан во просечни стапки е: Ирска 7.6, 
Луксембург 4.1, Грција 3.8, Шпанија 3.0, 
Финска 2.8, Германија 1.3, Македонија 
1.6. Состојбата во 2004 и во 2005 година е 
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ЕКОНОМИЈАТА СИ ИМА СВОЈА ЛОГИКА НА ДВИЖЕЊЕ И ТАА НЕ 
МОЖЕ ДА ТРПИ НЕЕКОНОМСКИ ПРИСТАП КОН НЕА.

речиси идентична со поранешната сос-
тојба на динамиката на бруто домаш ниот 
производ.

Би можело да се каже дека и натаму 
треба да се очекува остварување на 
побавно од потребното зголемување на 
бруто домашниот производ, односно и 
натаму ќе се остварува сè уште рестрик-
тивна макроекономска политика.

Според мое сознание, тоа е далеку од 
потребната и посакувана динамика на 
економијата во Р Македонија. Од нос но, 
и во наредните три години Маке донија 
ќе се движи со побавна динамика на сто-
панскиот развој, која може да во ди и до 
рецесија.

Второ, ваквата динамика на растеж на 
бруто домашниот производ во РМ мо же 
да детерминира неадекватен рас теж на 
понудата на стоки и услуги. Тоа, пак, мо-
же да предизвика на подолг рок или рас-
течка инфлација или растеж на дефи ци-
тот во трговскиот биланс со тоа и во би-
лансот на плаќања на земјата и рас теж на 
нивото на ино задолженоста на земјата.

Трето, динамиката на растеж на бру то 
домашниот производ на РМ не обез бе-
дува остварување на потребната (са ка-
ната) стапка на вработување и со ци јална 
сигурност.

Четврто, стопанскиот развој на РМ не 
оди по нагорна линија, туку по цик-цак 
линија, што е многу неповолно и во из-
весна смисла дури и штетно движење. На 

пример, во 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 и 
во 2001 година РМ имаше не га тивна стап-
ка на растеж на бруто до машниот про-
извод, а во 1996, 1997 и во 2002 година 
стапката на реалниот рас теж на бруто 
домашниот производ беше помала од 2 
отсто. Само во 1998, 1999, 2000, 2003 и 2004 
година стапката на реалниот растеж на 
бруто домашниот производ е над 2 от сто.

Гледано од економски аспект, ос нов-
ните детерминанти за ваквата динамика 
на бруто домашниот производ во РМ се:

Неадекватен пристап кон развојот на 
економијата во РМ, немање долгорочна 
развојна стратегија и долгорочна раз-
војна макроекономска стратегија и по-
литика. 

Постоење на висок степен на полити-
зирање, дури и партизирање и дес о     ци-

јализирање на националната еко но мија. 
Имено, наместо да се остварува еконо-
мизирана политика остварувана е поли-
тизирана и партизирана еконо ми ја со си-
те можни негативности. Извршена е неа-
декватна приватизација, разбиена е со-
цијалната структура, појава на сè по ма-
совно декадентно неекономско одне су-
вање кон националната економија (гра-
беж, корупција, евазија на даноци итн). 
Економиката има своја логика на дви-
жење и таа не може да трпи дик та тура на 
политичкиот систем и партиза ција. Поли-
тичките ломови водат кон еко номски ло-
мови и обратно.

Конципирање и остварување на мак-
роекономската политика во целиот пе-
риод од 1991 година наваму со висок сте-
пен на рестриктивност во вкупноста на 
макроекономската политика. Акцент во 
макроекономската политика се дава на 
стабилизацијата по секоја цена, а не и на 
динамиката на развојот. Не се прави 
диференција меѓу стаби лизаци ја та како 
процес на стабилизирање докол ку не пос-
тои потребната стабилност на нацио нал-
ната економија и стабилиза цио ната сос-
тојба во националната еко номија. Кога 
ќе се оствари таа ста бил ност треба да 
престане процесот на ста билизација. Ако 
тоа не се прави нацио налната економија 
може да тргне во насока на дестаби ли-
зирање. Оттаму ста билноста треба да се 
сфаќа како сос тојба на националната еко-

номија во да ден момент или временски 
период. Ов де треба да се додаде и тоа 
дека на кра ток рок високиот степен на 
рестрик тив ност на макроекономската 
по  литика до ведува до намалување на 
стапката на инфлација или одење кон 
дефлација. На подолг рок таа генерира 
многу нега тив ни влијанија и последици, 
бидејќи води кон дефлација и рецесија.

Сметам дека алтернатива на макро еко-
номската политика, што преферира ста-
билност без развој или со ниска, не до-
волна стапка на стопански растеж, која 
води и до дефлација, односно до ре цесија, 
е макроекономска политика што префе-
рира перманентна динамика на стопан-
скиот растеж, со разумна стапка на внат-
решна и надворешна стабилност (цените 
на мало и девизниот курс на де нарот).

Од макроекономски аспект мои пре-
пораки би биле:

Прво, што поскоро да ја трансфор ми-
раме макроекономската политика од из-
разито рестриктивна и ригидна во раз-
војна, динамичка со порелаксирани еко-
номски и социјални услови за стопа ни-
сување;

Второ, во сите сегменти на макроеко-
номската политика да внесеме разумен 
динамизам со разумна стабилност;

Трето, системската поставеност да би де 
конципирана во насока на релакси ра-
ност, динамичност и сигурност во еко-
номските, финансиските и социјалните 
односи во националната економија и со 
странство; 

Четврто, сите мерки и инструменти во 
сегментите на макроекономската по ли ти ка 
да бидат насочени кон оства рување ди на-
мичен развој, кон дина мична еко номи ја; 

Петто, зборувајќи конкретно, моне тар-
но-кредитната политика не делува раз-
војно, таа делува стабилизационо и води 
кон дефлација, односно рецесија. 

Политиката на девизен курс на де-
нарот е политика на формирање и одр-
жување фиксен девизен курс, кој е рес-
триктивен и води кон зголемување на 
увозот и заостанување на извозот, од-
носно до зголемување на дефицитот во 
билансот на плаќања.

Фискалната политика е ориентирана 
кон исцрпување на стопанството и на-
селението, а буџетската политика кон 
алиментирање на административни пот-
реби со минимално вложување во по-
добрување на условите на стопа ни су-
вање;

Шесто, досегашниот развој на тео рет-

ската економска мисла во областа на 
економијата, посебно во макро еко ном-
ската теорија и политика и досе гаш ната 
практика во светот, во поголем број зем ји и 
национални економии упатува на широк 
спектар на мерки и инструменти со кои 
може да се дина мизира една национална 
економија, без опасност таа национална 
економија да оди кон нестабилност.

Би сакал ова мое кратко излагање да 
биде еден вид поука за сите "експерти", 
"модерни теоретичари" и партиски по-
служници, кои се поведуваат од туѓи вли-
јанија, "проповедаат" и "инсис тира ат" на 
конципирање и остварување не на раз-
војна, односно на динамична, ту ку на ста-
билизациона макроекономска политика 
и политика на неменлив (фик сен) де ви-
зен курс. Тоа води кон пониска стапка на 
стопански растеж од потреб ната, нереа-
лен девизен курс, високо ниво на де-
фицит во билансот на пла ќања, висока 
стапка на невработеност и висок степен 
на економска и социјална нестабилност 
во националната еконо мија.
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