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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Рецесијата во САД и во ЕУ ќе 
придонесе да се намали извозот 
на македонската стока, а 
странските инвеститори да ги 
одложат плановите. Затоа од 
идната година Владата ќе почне 
тригодишен инвестиционен 
циклус во сообраќајната и во 
енергетската инфраструктура, 
од кого очекува да донесе висок 
економски раст. Од 
тригодишниот инвестиционен 
циклус во сообраќајната и во 
енергетската инфраструктура 
се очекува економски пораст и 
намалување на негативните 
ефекти врз економијата од 
светската рецесија.

Како и да е, дел од 
аналитичарите велат дека 
рецесијата не игра главна улога 
во однос на директните 
странски инвестиции во 
Македонија, туку дека и 
понатаму главна сопирачка во 
процесот на привлекување на 
инвеститорите остануваат 
ефикасноста на државната 

администрација и 
политичката состојба.

ДАЛИ ДРЖАВАТА ЌЕ СЕ ЗАШТИТИ ОД        СВЕТСКАТА ЕКОНОМСКА КРИЗА ПРЕКУ ИНВЕСТИЦИИТЕДАЛИ ДРЖАВАТА ЌЕ СЕ ЗАШТИТИ ОД    

Привлекувањето странски инвес-
тиции, врз кои се темели идниот 
развој на Македонија, по сè из-

гледа, ќе оди отежнато. Глобалната кри-
за доведе до поскапување на капиталот 
и очигледно до забавување на инвес-
тиционата активност секаде во светот.

Автомобилски компании како "Шко-
да", "Рено" или "Фолксваген" и други, по-
ради намалената побарувачка, во изми-
натиов период отпуштаа работници и 
затвораа погони за да ги намалат тро-
шоците. За жал, една од главните опре-
делби на сегашната Влада при привле-
кувањето странски инвестиции е токму 
автомобилската индустрија. Нејзини прет-
ставници велат дека во услови на гло-
бална криза нормално е да има заба ву-
вање на активностите, но дека Маке-
донија може и да извлече придобивки 
од оваа состојба.

ШАНСА
Така, на пример, Македонија може да 

извлече корист од оваа состојба, бидејќи 
производителите кои сега затвораат по-
гони, по извесно време ќе мораат да от-
вораат нови. Исто така, извесно е дека 

побарувачката за автомобили кога-то-
гаш ќе се зголеми. Во таа насока, сега е 
моментот на големите странски ком па-
нии да им се презентираат можностите 
кои ги нуди нашава земја во однос на 
поевтината работна сила и другите ус-
лови, со кои странските компании би 
биле поконкурентни на пазарот.

Како и да е, во моментов е јасно дека 
кризата очигледно предизвикала нама-
лување на побарувачката за автомобили. 
Сведоци сме дека во овој период има 
отпуштање работници и затворање на 
производствените погони во повеќе зем-
ји. Но, само по себе, тоа и не е некој по-
казател, зашто тие може и кога ќе решат 
повторно да ги активираат, да не мора 
тоа да го направат и кај нас. Во моментов, 
за Македонија е добро што и оние малку 
производители на компоненти за по тре-
бите на автомобилската индустрија има-
ат склучено повеќегодишни договори 
со големите автомобилски компании. За-
тоа, барем засега, и не се очекуваат по-
значителни потреси.

Нормално е компаниите и консул-
тантските куќи да прават нови анализи 
поради настанатата криза и да бараат 
одговор на прашањето дали рецесијата 
завршува или дали допрва почнува. Се-
пак, иако компаниите сега ги поставуваат 
работите според новонастанатата ситуа-
ција, тоа не значи дека нема да про дол-
жат со нови инвестиции.

Аналитичари, пак, велат дека реце-
сијата не игра главна улога во однос на 
директните странски инвестиции во Ма-
кедонија, туку дека и понатаму главна 
сопирачка во процесот на привлекување 
на инвеститорите остануваат ефикас нос-
та на државната администрација и по-
литичката состојба.

Сега рецесијата предизвика забаву-
вање на инвестиционата активност во 
светски рамки. Отсуството на контрола 
во однос на кредитирањето во глобал-
ната економија резултира со поска пува-
ње на капиталот и пресушување на воо-
бичаените извори на пари.

За добар дел од експертите погрешен 
е ставот дека Македонија е изолирана и 

дека нема да почувствува последици од 
глобалната криза. Според нив, ваквите 
изјави беа давани од незнаење или, пак, 
за да й се замачкаат очите на јавноста.

Кога станува збор за директните стран-
ски инвестиции, сметам дека рецесијата 
не игра толку битна улога кога е во пра-

СТРАНЦИТЕ ПРЕТПАЗЛИВИ

Меѓународниот монетарен фонд ја 
советуваше Владата во овие кризни 
времиња да ги намали јавните ин-
вестиции. "Монетарците" предлагаа 
балансиран буџет или суфицит во др-
жавната каса како заштита од ефек-
тите од глобалната криза.

Дел од економските експерти стра-
вуваат дека Владата премногу ризи-
кува со тоа што ги зголемува јавните 
расходи. Иако сите потврдуваат дека 
Македонија мора да ја подобри ин-
фраструктурата, сепак предупре ду-
ва ат дека ова е ризично време за ин-
вестиции.

"Владата е убедена дека со овие 
инвестиции ќе поттикне раст на до-
машната економија и релативно ќе 
ги неутрализира негативните ефекти 
од надворешните влијанија", изјави 
деновиве министерот Славески.

шање Македонија. Инвеститорите и по-
натаму ќе сакаат да најдат локација за да 
ги реализираат своите планови.

Најголема пречка во однос на стран-
ските директни инвестиции во Маке до-
нија и понатаму остануваат внатрешно 
политичката состојба и капацитетите на 
државната администрација.

НОВИ ПРОЕКТИ
Од идната година Владата ќе почне 

тригодишен инвестиционен циклус во 
сообраќајната и во енергетската инфра-

СТРАТЕШКИТЕ КАПАЦИТЕТИ СЕ НАЈДОБАР ЛЕК СТРАТЕШКИТЕ КАПАЦИТЕТИ СЕ НАЈДОБАР ЛЕК 
ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА 



СПАСОТ НИ Е СПАСОТ НИ Е 
САМО ВО ГОЛЕМИ САМО ВО ГОЛЕМИ 

ИИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ  

ДАЛИ ДРЖАВАТА ЌЕ СЕ ЗАШТИТИ ОД        СВЕТСКАТА ЕКОНОМСКА КРИЗА ПРЕКУ ИНВЕСТИЦИИТЕ СВЕТСКАТА ЕКОНОМСКА КРИЗА ПРЕКУ ИНВЕСТИЦИИТЕ

структура, а од нив очекува да донесат 
висок економски пораст, изјави де но-
виве Трајко Славески, министер за фи-
нансии. Од тригодишниот инвести цио-
нен циклус во сообраќајната и во енер-
гетската инфраструктура се очекува еко-
номски пораст и намалување на нега-
тивните ефекти врз економијата од свет-
ската рецесија.

Први проекти се: далновод меѓу Ма-
кедонија и Србија, изградба на една 
хидроцентрала и на брана, купување 
транспортни вагони за "Македонски же-
лезници" и отворање нови рудни нао-
ѓалишта.

"Министерството за финансии е за-
должено да обезбеди пари за проектите. 
Но, истовремено да внимава да не се 
надминат лимитите на задолжување на 
државата. Целиот инвестиционен циклус 
ќе го зголеми дефицитот во платниот би-
ланс. Но, тој нема да биде неодржлив. 
Пораст на дефицитот во платниот про-
мет е својствен за сите економии кои 
инвестираат во својот развој", вели Сла-
вески.

Владата е убедена дека со реали за-
цијата на овие инвестиции ќе ги неу-
трализира негативните ефекти врз до-
машната економија од рецесијата во која 
се САД и земјите-членки на Европската 
унија. Овие држави се наши најголеми 
трговски партнери во кои се извезуваат 
повеќе од 60 отсто од домашното про-
изводство. Поради светската рецесија 
се очекува да се намали извозот на ма-
кедонската стока, а странските инвес ти-
тори да ги одложат плановите.

Засега, не е познато колку ќе тежи 
инвестициониот пакет и колку ќе ја за-
должи земјава. За дел од проектите од 
меѓународните финансиски институции 
е побарана и начелно е добиена соглас-
ност за кредитна поддршка. За најго-
лемиот дел од нив Владата се надева на 
кредитна поддршка од Светска банка, 
која понудила најповолни услови за кре-
дитирање, многу поевтини од оние кои ги 
нуделе Меѓународниот монетарен фонд 
и Европската банка за обнова и развој.

Владата доставила понуда за креди-
тирање на проектите и до домашните и 
странските банки. Резервен извор од кој 
Владата планира да обезбеди пари за 
проектите е и еврообврзницата, за која 
веќе бараше банка што ќе ја подготви. 
Се очекува оваа обврзница да се еми-
тува на Македонската берза во вториот 
квартал од идната година.

ПОЗИТИВНИ ПРИМЕРИ

Реално добри работи кои се слу чи-
ја во овој период е тоа што во на шиот 
банкарски сектор влегоа две стран-
ски банки. Австриската Штеирмар-
кише ја купи Инвест банка за 38,5 ми-
лиони евра, а холандската Демир Халк 
стана сопственик на управувачкиот 
пакет на ИК банка, плаќајќи за него 
23 милиони евра. Тоа се реални и 
конкретни инвестиции и власта има 
право да се пофали со овие странски 
брендови. Беше потпишан и договор 
за концесионирање со турски ТАВ, 
компанија која ветува дека ќе вложи 
200 милиони евра во нашите сега 
запуштени аеродроми и дека од нив 
ќе направи модерни европски авио-
пристаништа. Почна со работа и но-
виот деловен центар "Соравија", авс-
триска инвестиција која се проценува 
на околу 30 милиони евра. 

"ЧИСТИ" ПЛАТИ

Бруто платата, која ќе стартува 
од идната година, беше наја ву-
вана како проект со кој ќе имаат 
"ќар" и работодавачите и вра-
ботените. Но, наместо очекува-
ната корист работниците се во 
вистински грч откако дознаа дека 
хранарината и превозот ќе им 
зависат од волјата на газдите.

Недоречена е и законската об-
врска која им ја наметна власта 
на работниците - да мора да ги 
пријавуваат работодавачите до-
колку не ги пријават, а во спро-
тивно ќе заработат дебели казни 
од 500 до 1.000 евра.

Како оваа мерка ќе се спро-
веде на дело е комплетно нејас-
но, доколку се знае дека секое 
пријавување на работодавачот 
може на работникот да му донесе 
експресен отказ.

САМО ИЗГРАДБА НА СИЛНА САМО ИЗГРАДБА НА СИЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА 
МОЖЕ ДА ЈА "ЖИВНЕ" МОЖЕ ДА ЈА "ЖИВНЕ" 
ДОМАШНАТА ЕКОНОМИЈАДОМАШНАТА ЕКОНОМИЈА


