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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Бројот на невработени во 
Македонија, според 
податоците од Агенцијата за 
вработување, на крајот на 2007 
година достигна 357.166 лица. 
На тој начин земјава и натаму е 
лидер со највисока стапка на 
невработеност (35,8 проценти) 
во споредба со земјите во 
регионот и пошироко. За жал, и 
понатаму најголем процент од 
лицата без работа, дури 57.000 
од нив се млади на возраст 
меѓу 25 и 29 години.

Како една од главните 
причини за високата 
невработеност отсекогаш се 
наведуваат недостигот од 
странски директни инвестиции, 
кои единствено можат да 
отворат нови работни места. 
Според статистичките 
податоци, до крајот на 
октомври 2007 година се 
регистрирани 168 милиони 
евра директни инвестиции.

Песимистички се и 
странските предвидувања, 
како онаа на Виенскиот 
економски институт, која 
деновиве беше објавена. 
Според последните прогнози 
на оваа реномирана 
институција, следните две 
години Македонија ќе остане 

рекордер според 
невработеноста во 
Европа.

И покрај оптимистичките прогнози 
на Владата, Македонија никако 
да излезе од волшебниот круг на 

високата невработеност. А што сè не 
беше пробано. Имавме воведување на 
намалени даночни оптоварувања, ко-
ристење на мерките на активните по-
литики на вработување, агресивни кам-
пањи во медиумите за привлекување 
инвеститори, како и рекламирање на 
земјава во странскиот печат.

Сепак, во минатата година Маке до-
нија и натаму има највисока стапка на 
невработеност (35,8 проценти) во спо-
редба со земјите во регионот и поши-
роко. Веќе е неинтересно да се тркаме 
со Србија, БиХ и Црна Гора. За споредба, 
во Србија невработеноста изнесува 22 
отсто; во Албанија 13,9; во Црна Гора 30, 
додека во БиХ 31 отсто од населението 
не работи, што е многу, но сепак по-
малку во споредба со Македонија.

Доколку е за некаква утеха, мораме 
да спомнеме дека сме малку подолу од 

рекордно забележаната стапка на не-
вработеност во земјава, која беше ре-
гистрирана во 2005 година и изне су-
ваше 37,3 проценти.

БРОЈКИ
Засега по ова прашање Македонија 

се соочува со фрапантни бројки. Спо-
ред податоците од Агенцијата за вра-
ботување, на крајот на 2007 година бро-
јот на невработени достигна 357.166 
лица. За волја на вистината, бројката е 
намалена за нешто помалку од 30.000 
во споредба со 2006 година, но тоа не е 

флација, која како да нема начин да се 
контролира. Како резултат на тоа, ком-
паниите кратат на сите можни начини 
за да се справат со сè повисоките цени 
на енергенсите. И сосема нормално, во 
вакви услови на стопанисување, на от-
ворање нови работни места речиси и 
никој не помислува.

Како една од главните причини за 
високата невработеност отсекогаш се 
наведуваат недостигот од странски ди-
рект ни инвестиции, кои единствено мо-
жат да отворат нови работни места. Спо-
ред статистичките податоци, до крајот 
на октомври 2007 година се регистри-
рани 168 милиони евра директни ин-
вестиции.

Најмногу директни инвестиции од 
странство влегле во 2004 и во 2006 

СТРУКТУРА ЗА ОТПАД
Доколку некои работи во земјава не се менуваат на подобро, тоа е 

случајот со структурата на невработените лица. Како и во по ранешните 
години, сè уште во Македонија структурата на невработените е крајно 
неповолна и неприфатлива. Бројките од Агенцијата покажуваат дека 
најголем број од нив се неквалификувани лица, а во вкупната бројка ги 
има 172.683. Ваквата состојба не може да помине незабележано кај 
стопанските субјекти. За дел од странските компании, на пример, тоа 
претставува сериозен проблем при нивните евентуални планови за 
проширување на сопствениот бизнис на македонска почва.

резултат на порастот на вработеноста. 
Според одредени експерти, намалу ва-
њето се должи на фактот дека Аген ци-
јата веќе неколку години ги селектира 
невработените лица кои се пријавуваат 
само поради сини картони од оние кои 
активно бараат работа. Според тој на-
чин на евиденција, околу 80 отсто од 
невработените се изјасниле дека ак-
тивно бараат работа. За жал, и понатаму 
најголем процент од лицата без работа, 
дури 57.000 од нив се млади на возраст 
меѓу 25 и 29 години.

Но, старите велат дека несреќата ни-
когаш не оди сама. Едноставно боли 
фактот што алармантната ситуација со 
високата стапка на невработеност нај-
веројатно ќе продолжи и во наредниот 
период. Како главен виновник за тоа е 
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ИНФЛА  ЦИЈАТА ПОЧНАИНФЛА  
ДА ЈА "Р   АЗГОРУВА" И ДА ЈА "Р 
НЕВРА  БОТЕНОСТАНЕВРА 
фактот што нема ниту минимално забе-
лежително заживување на маке дон ска-
та економија.

Наспроти ваквата состојба, земјава е 
под силен наплив на сè повисока ин-



година: 260,7 и 344,8 милиони евра. 
Неодамна, премиерот Никола Груевски 
изјави дека само во првите два месеца 
имало 90 милиони евра странски ди-
ректни инвестиции. Останува неиз вес-
но дали трендот ќе продолжи и како тој 
ќе влијае врз порастот на вра бо те-
носта.

ПРОГНОЗИ
Токму затоа, како капак на сè, дојде 

најавата од Виенскиот економски инс-
титут, која деновиве беше објавена. 
Според последните прогнози на оваа 
реномирана институција, во која, меѓу 
другото, активно предвидува и синот на 
поранешниот претседател, Киро Гли-
горов, во наредните две години Маке-
донија ќе остане рекордер според не-
вработеноста во Европа. Неврабо те нос-
та ќе се намалува многу бавно, најмногу 
за по еден процент во наредните две 
години.

Според ова предвидување, и во 2010 
година, кога Македонија ќе има пораст 
од шест проценти, таа ќе биде земја со 

најголем број луѓе без работа. Стапката 
ќе изнесува 33 проценти. Годинава не 
треба да се очекува позначајно раз-
движување на деловниот амбиент во 
Македонија.

Според прогнозите на Институтот од 
Виена, се очекува тоа да се случи дури в 
година, кога во целиот регион на ЈИЕ 
се предвидува побрз пораст на еко но-
миите.

За споредба, Албанија и Црна Гора 
годинава ќе имаат поголем економски 
пораст од Македонија и помала невра-
ботеност. Албанската економија ќе се 
зголемува со 5,8 проценти, а невра-
ботеноста ќе изнесува 13 проценти. 
Црна Гора со невработеност од 30 
проценти ќе има 6 проценти раст на 
ДБП. Тоа, според стручњаците, и во 
наредните години ќе биде клучен проб-
лем на македонската економија.

"Нема назнаки дека има подо бру ва ње 
кога станува збор било за вра бо тувањето 
или за невработеноста, така што тоа и 
натаму е најголем проблем во Ма кедонија", 
вели Владимир Глигоров, про фесор на 
оваа реномирана институција.

Според него, калкулациите во овој из-

вештај се направени без да се има пред-
вид можноста од зачленување на Ма-
кедонија во НАТО, но и да се случи тоа, 
ефектите би се почувствувале нај рано 
во 2010 година. Експертите од Инс титутот 
во Виена препорачуваат Маке донија да 
спроведе силни структурни реформи во 
здравството, пензискиот систем и во 
образованието, за да ги по стигне стан-
дардите кои ги бара ЕУ од зем јите што се 
претенденти за член ство.

Како и да е, веќе се приближува сре-
дината од мандатот на оваа Влада, а 
проекциите се некаде околу 280 милио ни 
евра странски инвестиции годишно и за 
четири отсто пораст на вра бо те носта. 
Меѓу другото, проекции се дека порастот 
на БДП ќе се движи од 3,5 до 4 проценти.

Сепак, според експертите, стапката 
на вработеност не може да се зголеми за 
четири отсто ако имаме стапка на раст 
од четири проценти. Нам ни е по требна 
стапка на раст најмалку од 6 отсто, 
можеби и 6,5 за да дојдеме до 4 про-
центи. Тоа може да го потврдат еле мен-
тарните економски пресметки. Но, сè 
тоа ќе зависи од многу други услови. А 
во меѓувреме нека преживее кој како 
знае и умее. Но, така нема да бидеме 
лични за во европското семејство. Ос-
вен ако не се најде некоја земја спон зор, 
па посака да нè издржува. Засега тоа го 
нема ниту во филмовите. А каква ни е 
реалноста, тоа сами си знаеме и си чув-
ствуваме.
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ИНФЛА  ЦИЈАТА ПОЧНАЦИЈАТА ПОЧНА  
ДА ЈА "Р   АЗГОРУВА" И АЗГОРУВА" И 
НЕВРА  БОТЕНОСТАБОТЕНОСТА

ДЕФИЦИТОТ СÈ ПОГОЛЕМ 
ПРОБЛЕМ

Дефицитот на државава во над-
ворешно-трговската размена во ја-
нуари годинава е зголемен за око-
лу 45 отсто во споредба со истиот 
месец лани, објави Државниот завод 
за статистика. Вкупната размена со 
странство е зголемена за 32,3 отсто. 
Според податоците од Заводот за 
статистика, Македонија во јануари 
остварила извоз од повеќе од 268 
милиони долари, а увоз од 451 ми-
лион долари.

Зголемениот увоз на сирова наф-
 та, електрична енергија и моторни 
возила се производите поради кои 
е зголемен дефицитот. Македонија 
најмногу извезува фероникел, про-
изводи од железо и од челик, об-
лека, тутун и вино.


