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ФЕНОМЕНОТ НАРЕЧЕН ФЕНОМЕНОТ НАРЕЧЕН 
ГЛОБА ЛИЗАЦИЈАГЛОБА ЛИЗАЦИЈА

И покрај глобализацијата, 
најголем дел од светот живее 
во светска изолација и си ро-
маштија. За многу жители на 
Африка, Азија и Латинска Аме -
рика дневните проблеми се 
поврзани со тоа како да пре-
живеат.

НАЈДОБАР НАЧИН ПРИ 
РАСПРЕДЕЛБАТА СИТЕ ДА 

БИДАТ ЗАДОВОЛНИ Е ДА СЕ 
ЗГОЛЕМИ КОЛАЧОТ

о современите лите ра-
тури многу автори го 
спо делуваат размислу-
вањето дека за наста на-
тите промени во глобал-

ното безбедносно опкружување, како 
главна импликација, покрај трката во 
вооружувањето, нивото на демо кра ти-
ја, се зема степенот на економска раз-
виеност. Истовремено, економските од-
носи секојдневно се мултиплицираат и 
стануваат сериозен предмет на инте ре-
сирање, како на научната, така и на 
пошироката јавност. Развојот на нацио-
налните економии е круцијално пра-
шање од кое директно е детерминиран 
опстанокот на секоја држава. Состој-
бата во националната економија мора 
да биде "број еден" национален без бед-
носен приоритет за секоја демо-
кратски избрана влада. Некои 
економската безбедност дури 
ја истакнуваат и пред воената 
безбедност на земјата. Развојот 
на националните економии ди-
ректно кореспондира со гло-
бал ната светска економија. Од 
есенцијална важност е фактот 
дека меѓународните светски 
пазари претставуваат нео гра-
ничен простор за пласман на 
стоки, услуги и развој. Меѓу на-
родниот капитал се движи со бр-
зина на светлината од една во друга 
земја, (не)исполнувајќи ги надежите и 
соништата на луѓето. Вклучувањето 
во глобалната економија всушност 
претставува борба за нови пазари 
во странство, што е од исклучително 
значење за државата. Исто така, гло-
бализацијата води до пове ќефункцио-
нална и економска експлоатација на 
природните ресурси, што е поврзано 
со компатибилната работна сила и про-
изводство, каде светот е персо нифи ка-
ција на глобален "хипер" маркет. Мно-
гумина сметаат дека државата треба да 
ги прифати сите предизвици на глоба-
лизацијата во сите сфери на репро-
дукција, со што де факто ќе се зацврсти 
националната економија, односно пре-
ку неа се афирмираат придобивките на 
светската економија. 

Во економската теорија и практика 
поз  нат е примерот на агресивната и 
ра ди кална надворешно-трговска поли-
тика на Јапонија под мотото: Да се из-
везе или умре, што всушност многу гру-
бо ја отсликува реалноста на глобалната 

еко номија, но истовреме и го открива па-
тот на успехот, п р е  к у 
афирмација 

насочени кон разрешување на еко ном-
ските проблеми. Ова особено се од не-
сува на земјите од Источна Европа, на 
земјите лоцирани кај Балтичкото Море, 
преку Балканот, па сè до Украина и Гру-
зија, каде економската стабилност е 
прио ритет за сите. 

Може да се заклучи дека во овој ре-
гион Европската унија дава значителен 
придонес во процесот на политичка де-
мократизација и еко номска либе ра ли-
зација. Перцепциите за овие земји како 
закана се во насока на етничката не то-

лерантност и на ционалистичката ма-
нифестација кои, пак, директно ко-
респондираат со еко номските ас пек-
ти. Одредени др жави, како и нашата, 

економскиот раз вој го согледуваат 
преку директни странски инвестиции 

на макро еко номски амбиент, но при 
тоа не создаваат поволна кли-

ма за привлекување на так ви-
те ин вестиции. Можеби звучи 

неве ројатно, но во основата 
на проблемот, односно на 
сите промени, се наоѓа раз-
војот, пред сè, економскиот. 

На државата й останува еле -
ментарната одговорност за 
обезбедување на безбед нос-
та и на социјалната состојба 

на граѓаните. Тоа значи дека 
си ромаштијата не е таа која ги 

ини цира промените во опш тест-
вото, туку конкретно се работи за еко-

номскиот развој, кој генерира дра ма-
тични про мени во современите опш-
тества. И затоа на прв поглед изгледа 
дека теш киот живот ги тера луѓето да 
се кон фронтираат. 
Негативни импликации од овој вид 

развој е тоа што поголем дел од по-
пулацијата станува политизирана и се 
занимава со евтино политиканство. 
Сепак, на крајот би завршил со фактот 
дека ова е тема која бара посеопфатно 
разгледување, па како заклучок би ка-
жал - глобализацијата како современ 
феномен не значи само редење на еко-
номските успеси на технички можности. 
Таа, исто така, значи поделеност на све-
тот, во чија хиерархија се наоѓаат раз-
виените земји. И покрај глобали заци-
јата, најголем дел од светот живее во 
светска изолација и сиромаштија. За 
многу жители на Африка, Азија и Ла-
тинска Америка дневните проблеми се 
поврзани со тоа како да преживеат.

и развој на националната економија. 
Не постои дел од светот кој е имун на 
барањата за повисоки профити. Тоа 
значи дека огромен дел од напорите на 
земјите кои навлегоа во долготрајниот 
процес на трансформација на своите 
национални економии мора да бидат 
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