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ПАРАЛЕЛНО СО ПОЛИЦЕНТРИЧНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНАТРЕ ВО ТАА 
КАТЕГОРИЈА ЗЕМЈИ, ВО БРОЈНИ ВИТАЛНИ ПОДРАЧЈА НА РЕП РО
ДУКЦИЈАТА СЕ ЈАВУВААТ ТЕНДЕНЦИИ КОИ ВОДАТ КОН ВОС ПОС
ТАВУВАЊЕ ХИЕРАРХИРАН СИСТЕМ НА ОДЛУЧУВАЊЕ И ОДНЕ СУ
ВАЊЕ, КОИ ЦРПАТ СИЛА И ВО ВОСПОСТАВУВАЊЕТО НА ОДНОСИ 
НА МЕЃУЗАВИСНОСТ, ОДНОСНО ЗАВИСНОСТ, ПООДМИНАТАТА ТЕХ
НОЛОШКА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И ИСТОРИСКИ НАСЛЕДЕНИТЕ ПО
ЛИТИЧКИ ПОДЕЛБИ НА СВЕТОТ.

ПРИРОДАТА НА 
КРИЗАТА ВО СВ  

Кога станува збор за 
битните 
специфичности на 
кризите од т. н. 
преоден период на 
светското стопанство 
би укажал на два 
посебни аспекта на 
современата криза на 
развојот и на 
економските односи 
во светот. Станува 
збор за: а) за битно 
различни позиции на 
основните групации 
на земјите во рамките 
на една целина на 
кризни процеси; и б) 
за основни содржини 
и подрачја, односно 
природата на 
манифестирање на 
кризата.

Тихомир ЈОВАНОВСКИ

“

”

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

Поаѓајќи од првиот аспект, од битно 
различните позиции на основните 
групации на земјите во рамките на 

целината на кризните процеси, земјите 
во светот во речиси сите светски истра-
жувања се групираат во три повеќе или 
помалку хомогени групи. Тоа се прави од 
аспект на нивната оспособеност за сре-
ќавање со предизвиците на т. н. криза на 
преодниот период.

Во првата група влегуваат земјите кои 
се соочени со криза во управувањето со 
промените во пошироки или потесни ме-
ѓународни простори. Станува збор за раз-
лични видови на нивно манифестирање, 
во зависност од економската сила и ни-
вото на развој на земјата. Во истра жу ва-
њата на кризата среќаваме: 1) кризата на 
кензијанската или неокензијанската кон-
цепција за управување со побарувачката 
во националните или меѓународните рам-
ки; 2) криза на управувачките улоги и функ-
ции на државите; 3) криза на пре рас пре-
делбата на моќта и интересните сфери; 
4) криза на дефузијата на моделите на 

развојот; 5) криза на ширењето и меѓу-
себните односи на транснационалните 
компании од различно национално по-
текло; 6) криза на севкупното функ цио-
нирање и развој на вкупниот систем на 
општествената надградба (на пример, кри-
зата на државата на благосостојба), во су-
дирот со чисто профитните критериуми 
кои ги наметнува неоконзервативизмот; 
7) криза на трансмисија на акце лера то-
рите на стопанскиот растеж, во прв ред 
технологијата и акумулацијата и во врска 
со тоа криза на трансмисијата на конјунк-
турните импулси; 8) демографска криза 
во смисла на стареењето на голем про-
цент на населението (во некои високо-
развиени земји на Запад повеќе од 30 
отсто од населението е старо над 65 го-
дини); 9) криза на воспоставување пос т-
индустриски и постматеријален систем 
на вредности.

Секако, станува збор за структурно и 
технолошки зрели економии, повеќе или 
помалку во фаза на постиндустриски раз-

вој, кои со посредство на трансфер на 
технологијата и капиталот и со трансфер 
на потрошувачки, идеолошки, вредносни 
и други обрасци и критериуми на одне-
сување, особено во услови на инфор ма-
ционо-комуникациската револуција се 
оби  дуваат и настојуваат да упатуваат со 
содржините, методите и токовите на раз-
војните процеси во светот.

Улогата на тие земји не е еднаква, чес-
то пати е и различна, дури и спротивна 
на стратешката мотивираност во рам ки-
те на општите структурно-технолошки и 
институционални промени кои го зафа-
тиле светското стопанство. Паралелно со 
полицентричните тенденции внатре во 
таа категорија на земји, во бројни витал-
ни подрачја на репродукцијата, се јаву-
ваат тенденции кои водат кон вос пос та-
вување хиерархиран систем на одлучу-
вање и однесување, кои црпат сила и во 
воспоставувањето на односи на меѓуза-
висност, односно зависност, поодми на-
тата технолошка стандардизација и исто-
риски наследените политички поделби 
на светот.

Во втората група, која е похетерогена, 
спаѓаат земји кои се соочени со криза на 
приспособување, главно, во согласност 
со однадвор генерираните и управувани 
промени. Имено, станува збор за земји 
кои се наоѓаат во различни фази на ин-
дус тријализација. Поточно станува збор 
за созревање на севкупното произ вод-
ство и репродукционата структура. Тие 
фази можат да бидат иницијални, експан-
зивни и интензивни. Тие земји, иако се 
наоѓаат на различен степен на развој, се 
хронично оптоварени со релативен не-
достаток на домашна акумулација, насо-
чени се кон надворешен прилив на капи-
тал, технологија и на производни струк-
тури, односно капацитети.

Тие земји се перманентно изложени 
на 1) ударите на скапата технологија и ска-
пиот капитал; 2) на продолжените ефекти 
од приливот на технолошки, пазарни, струк-
турни, еколошки неповолни производни 
капацитети и структури од познати фази 
на технолошки циклус; 3) на стеснети 
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мож ности за извоз, поради структурно-
технолошката ендогенизација на најраз-
виените земји или на институционално и 
политичко заградување на пазарите и 
сто  панските структури на развиените 
земји; и 4) на чести и често пати драс-
тични оспорувања на инаку ровитите 
стопански структури заради забрзаните 
и скоковити промени и манипулации со 
валоризационите критериуми и режими, 
како што се, цените, каматите, девизните 
курсеви, царините итн. Во определен мо-
мент збирот на неповолни ефекти пре-
раснува во т. н. кризен квалитет, кризата 
на приспособување преминува во криза 
на неприспособување и економско-тех-
нолошко заостанување.

При тоа се загрозени сите клучни ре-
продукциони токови и односи, се доаѓа  до: 

1) паѓање на интервалутната вред ност 
на домашната валута со однадвор инду-
цирани инфлациони притисоци и со деста-
билизација на пазарот; 

2) се вло шу ваат односите и билансите 
на размената со странство; 

3) се зацврстуваат механизмите и ка на-
лите на одлив на домашната акуму ла ција;  

4) се интензивираат процесите на со ци-
јално раслојување; 

5) се формираат процеси на негативни 
структурно-технолошки приспо собува ња 
(во услови на изнудени увозно супс титу-
тивни стратегии); 

6) се продлабочува речиси сеоп фат-
ната репродукциона зависност во однос 
на развиените стопанства.

Кај оваа групација земји постојат не-
колку комплекси на несекогаш симет рич-
ни процеси на приспособување на кри-
зите. Станува збор за процеси на при-
способувања во областа на нивната се-
вкупна општествена надградба. Еден 
ком плекс на криза на приспособување 
на надградбата произлегува од судирот 
на традиционалните вредности, навики, 
институции, сфаќања, системот на опш-
тествените односи од една страна, и мно гу 
интензивните процеси на технологи зи-
рање и економизирање на севкупниот 
општествен живот, предизвикани со ни-

вото и со потребите на развојот на со-
времените производни сили, под вли ја-
ние на движењата кои доминираат во све -
тот. Тоа се тешкотиите на приспо собу ва-
ње на новите меѓународни стандарди и 
критериуми на однесување, кои се пред-
услов за комуницирање со светот и оства-
рување на повисоко ниво на ефикасност, 
нов квалитет и содржина на вкупниот 
опш  тествен репродукционен процес. Ус-
ловно може да се зборува за криза на 
приспособување на надградбата нагоре, 
кои се услов за прогресот и за повр зу ва-
ње со динамичните движења во светот. 

Другиот вид криза на приспособување 
на надградбата на оваа група земји се од-
несува на изнудените промени од цен та-
рот на економската и политичката моќ, со 
посредство на притисок и манипулации 
со информационите медиуми, во областа 
на системот на вредности, политички и 
идејни определувања, духовното тво реш-
тво, политичките и идејните опреде лу ва ња 
итн. Тој вид криза на приспособување е 
составен дел на кризата на унапредување 

и одржување на самоопределениот по-
литички и општествен идентитет. Овие 
кризи на општествен идентитет му прет-
ходат и ги следат различни изрази на нео-
колонијалниот статус и адекватните про-
цеси на експлоатација.

За разлика од првите две, третата гру-
па земји е соочена со криза на егзис тен-
ција, која имплицира криза на создавање 
на иницијални политички и економски 
претпоставки за релативно самоин дуци-
ран и самоопределен развој. Најчести 
подрачја и облици на манифестирање на 
економска криза кај оваа група земји се: 
монокултурниот карактер на произ вод-
ство и извоз со депресирани цени и ус-
лови на пласман на светските пазари; 
гладот и ненахранетоста, енормната от-
во рена и скриена невработеност, пер-
манентната изложеност на притисоци на 
старите или нови видови колонијална 
практика при определени воени, поли-
тички и економски притисоци на линија 
на блоковски спротивности и поделба на 
интересните сфери, дезинтеграциони вли  -
јанија наследени религиски, племенски, 
национални и социјални поделби итн.

Значи, постојат три групи земји кои по 
својот карактер, содржини и опфатност 
се значително различни од аспект на спе-
цифичните облици на манифестирање на 
кризните процеси во секоја група земји 
и во рамки на општиот кризен амбиент 
на развој и односи во светското сто пан-
ство. Сепак, има и нешто што е заедничко 
за сите. 


