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"СВЕТСКИОТ ТРГОВСКИ СИСТЕМ" НА ЗОРАН ЈОЛЕВСКИ КАКО УЧЕБНИК

ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Искуството на Америка на сите ни по-
кажува дека најголемите војни во светот 
се воделе токму околу освојувањето на тр-
говските патишта.

"Триесет и пет години се занимавам со 
оваа проблематика и можам да кажам де-
ка прв пат на македонски јазик добиваме 
сеопфатно, стручно, издржано, аргумен ти-
рано дело, кое дефинитивно ќе влезе во на-
шата економска литература", објасни гос-
подин Керим. 

Неодамна во Даут-па ши-
ниот амам беше про мо -
вирана книгата "Свет-

скиот трговски систем", пот-
пишана од авторот Зоран Јо-
левски, професор на Ев роп-
скиот универзитет (ФОН). За 
неа, за нејзиното значење, ка ко 
и за самиот автор, го во реше 
господинот Срѓан Ке рим, дол-
гогодишен пријател на авторот 
Јолевски. 

ПРОМОВИРАЊЕ

"Често пати во Македонија, 
во нашето секојдневие - ис-
такна господинот Керим -  гле-
даме сè, но најмалку ги гле-
даме луѓето и личностите. Тоа 
се оправдува со обврс ките, со 
работењето, со тех никата која 
го следи денеш ниот наш на-
чин на живеење. Но, тоа не 
може да биде оп равдување да 
не ги гледаме луѓето со кои 
работиме и создаваме или не-
создаваме она што ни е об-
врска. Зоран Јолевски го за-
познав како млад дипломат во 
Минис тер ството за надво реш-
ни ра бо ти на Република Маке-
донија, каде што соработу вав-
ме. Кај него видов желба да се 
из градува самиот себе си како 
личност и како стручно лице 
да ја совлада таа материја за 
да може да гради добра др-
жавна кариера. Тоа зборува за 
сериозноста и за чув ство то на 
одговорност на еден човек. 
Ма  гистрира и док то рира неза-
бележано". 

Продолжувајќи со промо-
цијата, господинот Керим до-
даде дека најголемата сила во 
светот  - САД, откако пос тои и 

оваа проблематика туку за 
севкупниот наш интелектуа-
лен опус. Триесет и пет го дини 
се занимавам со оваа проб-
лематика и можам да кажам 
дека прв пат на ма кедонски 
јазик добиваме ед но сеоп-
фатно, стручно, издр жано, ар-
гументирано дело кое ќе влезе 
дефинитивно во нашата еко-
номска литера ту ра", објасни 
господин Керим. 

ПОЛЗА

За него ова дефинитивно е 
книга која може да биде од-
личен учебник. Промо торот 
Керим, говорејќи за вред носта 
на книгата на Јолевски, се 
врати наназад неколку века, 
потенцирајќи дека нај старата 
школа која живее во нашите 
глави веќе 2.000 го дини оп-
станала, меѓу дру гото, не само 
поради верата на луѓето, туку 
и поради уче ниците и след-
бениците на Христа, кои тоа го 
прене су вале преку еванге ли-
јата. Та ка, на сите млади луѓе 
Јо левски со оваа книга им при-
редил можност да се запоз-
наат со нешто што е, по раз-
лично од она што досега го 
слуш нале или го прочитале. 

"Од самата книга се гледа - 
вели господинот Керим - де ка 
авторот има акумулирано ог-
ромно знаење од оваа област 
и со тоа тој влегува дефи ни-
тивно во светот на експертите, 
кои ги надми нуваат нашите 
национални граници. Влегува-
њето на Ма кедонија во Свет-
ската тргов ска организација и 
нејзиното полноправно член-
ство нераскинливо е поврзано 
со личниот придонес на Зоран 
Јолевски. Значи, имаме еден 
добар учебник кој на гене-
рации ќе им биде од полза".

КНИГА ЗА СЕВКУПНИОТ НАШ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ОПУСКНИГА ЗА СЕВКУПНИОТ НАШ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ОПУС

до ден денес един стве на ра бо-
та во која се колне е светската 
трговија и не ја испушта. И тоа 
не е случајно. Искуството на 
САД ни по кажува на сите дека 
најго лемите војни во светот се 
воделе токму околу осво ју ва-
њето на трговските па тиш та. За 
него, најстар занает на луѓето, 
првата работа која почнале 
тие да ја вршат от кога се ци-
вилизирале била трговијата, а 
на тој начин почнала и ко му-
никацијата ме  ѓу луѓето. 

"Тоа почнало токму на на-
шето поднебје, на Меди те ра-
нот чиј составен дел сме ние и 
историски и циви ли зациски. И 

не е случајно што најтешко 
беше во светскиот економски 
поредок, во по воениот период 
по Втората светска војна, да се 
изгради светската трговска ор-
гани зација. Во 1948 година во 
Хавана почнале преговорите 
за формирање светска тргов ска 
организација, за тој про цес да 
трае речиси пет де цении. То-
гаш е завршено са мо со пот-
пишување на спо годбата, до-
дека неговите ин ститу цио нал-
ни столбови се три органи-
зации: Меѓуна род ниот монета-
рен фонд, Свет ската банка и 
Светската трговска органи за-
ција. Се вкупниот процес на 

Промоторот своето изла-
гање го презентираше во три 
дела, најпрво зборувајќи за 
личноста на Јолевски, како тој 
ја доживеал во годините од 
кога почнале да сора бо туваат, 
потоа кажа нешто и за самата 
исклучителна тема, како што е, 
светскиот тр гов ски систем и 
на крајот за са мата книга.

инсти туализација на меѓуна-
род ните односи во последните 
60 години е фокусиран на ос-
новањето и функциони ра њето 
на овие организации. Токму 
затоа, да се има во Македонија 
на македонски јазик една вак-
ва книга е нешто несе кој днев-
но, а ис клучително важно во 
струч ниот опус, во македон-
ската литература, не само за 
оние кои се занимаваат со 


