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П Р Е Д Г О В О Р

Иницијативата на Македонската академија на науките и  уметнос- 
тите за организирање на Научен собир посветен на проблематиката на 
економската транзиција е мотивирана од исклучителната актуелност на 
темата за релативно голем број земји инволвирани во процесот на 
транзицијата.

Република Македонија е целосно ангажирана во спроведувањето 
на бројни мерки за транзиција од нормативен, институционален, еко- 
номски и  социјален карактер. Академијата оценува дека компаративното 
и продлабочено согледување на концепциските основи, искуствата и  
проблемите на процесите на транзицијата во нашата и  другите земји, 
лретставува сериозен научен предизвик за истражување и  дијалог.

Според тематската содржина, рефератите поместени во овој Збор- 
ник претставуваат прв публикуван труд од овој ви д оддомаш ни автори, 
којукажува на ефектите и  значењето, но и  на сложеноста на придруж ни 
те импликации што настануваат на економсш  и  особено на социјален  
ллан, како лоследица на транзиционите процеси.

Со цел третираната материја да биде систематизирано презенти- 
рана, рефератите се грулирани во шест поглавја: концепциски пристап; 
системска трансформација; стабилизациони проблеми; динамички и  
развојни аслекти; екстерна поддршка; иулогата на државата.

Дваесетте реферати секако ни оддалеку не ги  исцрпуваат сите 
релевантни аспекти на економската транзиција. Македонската академи- 
ја  очекува овој труд да лоттикне интерес во науката и  уште повеќе во 
стопанствотОу за натамошни истражувања и  критичка оценка нарезулта- 
тите, проблемите и  перспективите на економската транзиција.





КОНЦЕПЦИСКИ ПРИСТАП





Ксенте БОГОЕВ

ЕКОНОМСКА ТРАГОИЦИ ЈА
КОНЦЕПЦИИ, РЕЗУЛТАТИ, ПРОБЛЕМИ

I

Крајната стратешка цел на транзицијата која сега се спроведува во 
поранешните социјалистички земји во Централна, Источна и Југоис- 
точна Европа е да се изврши радикална трансформација и премин од 
социјалистичкиот општествен систем со централно-планско управување 
и доминација на социјалистичката сопственост, во општествен систем со 
пазарно стопанство и доминација на приватно-сопственичките односи.

Таква длабока општествена и економска промена не е можно да се 
оствари во краток рок, ниту како некоја еднократна реформа, уште по- 
малку низ спонтани процеси и со широка примена на „шок-терапија” или 
„big bang” методи.

Исто така, транзицијата е далеку од тоа да може да се сведе само на 
тесно економската трансформација која би им се препуштила на ре- 
шавање на економски експерти и во која би биле занемарени бројни 
други меѓузависни и паралелни процеси и условености од економски, 
политички и социјален карактер.

За транзицијата никна бројна литература, предимно стручна и 
аналитичко-информативна. Меѓутоа, до денес нема една заокружена и 
кохерентна научна концепција за целината на проблематиката на транзи- 
цијата, за приоритетите и етапите на клучните промени, за нивното 
траење и економската и социјална цена, за редоследот и методите на 
спроведувањето на макроекономските, структурните, институционал- 
ните и другите трансформации, за критичната маса и формите на екстер- 
ната финансиска и друга поддршка, за прашањата на спонтаноста и 
улогата на државата и сл.
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Сепак, поаѓајќи од фрагментарните научни погледи, а во прв ред од 
емпириските сознанија во досегашната практика, денес станува еви- 
дентно дека фундаменталните цели на трансформациите во стопанс i вото 
што треба да се остварат со процесите на транзицијата се концентрирани 
во следниве основни области:

-  отворање на стопанството за слободни пазарни односи преку 
либерализирање на цените, на надворешно-економскиот сектор и девиз- 
ниот режим и едновремено обезбедување на макроекономска стабилиза- 
ција со пазарни мерки и инструменти на економската политика;

-  приватизација на капиталот на претпријатијата од социјалис- 
тичкиот сектор, како главна стратешка цел на транзицијата, наедно со 
промени во глобалната структура на стопанството, во управувањето и 
односите во самите претпријатија -  на микроекономско ниво;

-  сообразување и изградба на соодветна институционална инфра- 
структура, во прв ред во банкарскиот сектор и пошироко во финансиската 
сфера, со прифаќање на кодексот на норми и стандарди што се во примена 
во развиените пазарни економии;

-  радикална промена на функциите и одговорноста на државата во 
стопанството. Од семоќен фактор во алокацијата на ресурсите преку 
државниот план и буџетот и административното регулирање на сите 
позначајни односи во стопанството, во новите услови државата треба да 
се ограничи, главно, на обезбедување на макроекономска стабилност и на 
создавање правни и институционални рамки за слободно функциони- 
рање на пазарното стопанство и економските законитости.

Меѓутоа, веднаш да напоменеме дека заминувањето на „интервен- 
ционалистичката држава” од економската сцена не ги оправдуваат колеба- 
њата и стравот од тоа „да не се врати часовникот назад” и да не се 
наметнат одново инерцијата и бирократската некомпетентност, особено 
во случаите кога ангажирањето на државата е неодминливо и оправдано 
за поефикасно извршување на некои од самите процеси на транзицијата, 
како што се на пр. создавањето на институционалната инфраструктура од 
критично значење за развитокот и афирмацијата на пазарните односи, 
средувањето на банкарскиот систем, решенијата во врска со социјалните 
програми, донесувањето на акти и спроведувањето на неопходните сис- 
темски промени во повеќе области на стопанството и сл.

II

Денес стануваат се понагласени преокупацијата и загриженоста 
поради бавното напредување на најсуштествените промени на процесот 
на транзицијата -  приватизацијата и структурните реформи, а исто така,
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и поради лабавите и елузивни резултати на други витални пунктови во 
стопанските и социјалните односи. Тоа особено се однесува на размерите 
и карактерот на најмаркантните рефлексии и придружни појави на 
транзицијата и на високите економски и социјални трошоци на одделни- 
те процеси и на целината на спроведуваните трансформации.

Посебно внимание предизвикуваат оние појави кои се манифести- 
раат со неочекуван интензитет и траење, што како некој неодминлив 
корелат го следат процесот на транзицијата.

Тоа во прв ред се однесува на следните појави кои, повеќе или 
помалку изразени, се сретнуваат во сите земји ангажирани во транзиција- 
та:

-  остар пораст на инфлацијата во раниот период на транзицијата и 
сега нејзиното перзистирање;

-  големо опаѓање на општествениот производ (кумулативно 1990- 
1992 година за 20-40% од општествениот производ), со драматично 
високо зголемување на невработеноста (и до преку 15% во однос на бројот 
на вработените), со едновремено осетно влошување на животниот станд- 
ард на широки групи на населението и високо зголемување на трошоците 
на социјалните програми кои станаа една од најчувствителните последи- 
ци на транзицијата.

Поради овие импликации на транзиционите процеси, некои автори 
во последно време укажуваат на отворената дилема со која се соочени и 
земјите кои успеале инфлацијата значително да ја смират и доведат под 
контрола: дали да продолжат со политиката на натамошно соборување на 
инфлацијата преку кредитни и други рестрикции, по цена на натамошно 
опаѓање на output-от и на вработеноста, или тежиштето да го пренесат на 
мерки за враќање на економскиот растеж и зголемување на вработеноста, 
во очекување зголемената понуда што ќе произлезе од таквите мерки да 
биде факторот на дезинфлација и макроекономска рамнотежа.

-  Формирање на високи фискални дефицити кои се движат од околу 
6% до над 12% од општествениот производ во повеќето земји во транзи- 
ција, соочени со објективно противречната состојба:

• од една страна, објективно ослабени фискални извори и неефи- 
касна наплата на јавните приходи поради слабостите на даночната адми- 
нистрација;

• од друга страна, притисок за зголемување на фискалниот дефицит 
поради проширувањето на социјалните програми за невработените и 
социјално загрозените слоеви на населението, потоа за покривање на 
дефицитите во системот на пензиското и здравственото осигурување, за
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„прочитување” на билансите на деловните банки и нивна докапитализа- 
ција, за сервисирање на обврските кон меѓународните и други странски 
кредитори, за преземање на квази фискалните дефицити од монетарно- 
кредитниот сектор и др.

-  Влошување на билансот на плаќањата во голем број земји во 
транзиција. Во 1993 година дефицитот на тековниот биланс достигна 
загрижувачки размери во некои земји (Унгарија -  3,5 милијарди, Полска 
-  2,3 милијарди, Романија-1,5 милијарди долари и др.). Имено, како да се 
зацврстува тенденцијата на ослабнување на извозот поради релативната 
затвореност на западните пазари, особено за чувствителните извозни 
производи, а секако и како последица на неконкурентните перформанси 
на извозната понуда за тие пазари. Од друга страна, релативно голем и 
постојан е притисокот за увоз на стоки и услуги од Запад поради недости- 
гот на домашно производство за потребите на потрошувачката и репро- 
дукцијата. Посебни тешкотии создава и оптоварувањето на билансот на 
плаќањата со сервисирањето на надворешниот долг од преттранзицио- 
ниот период и навестувањето на проблемот на кредибилитетот на преза- 
должените земји во транзиција.

За некои од овие појави ќе стане збор во следните две поглавја.

III

Како што е познато ниедна од земјите во транзиција не ја избегна 
појавата на висока инфлација во почетните години и ангажирањето на 
државата за воспоставување на контрола врз тенденциите за влошување 
на макроекономската стабилност.

Инфлаторните импулси во овие земји беа пред се предизвикани со 
либерализацијата на порано административно определуваните и контро- 
лирани цени, со отворањето на надворешно-економскиот сектор и на- 
пуштањето на преценетиот девизен курс, со преминувањето од негатив- 
ни на реално позитивни стапки на банкарските камати, а во одделни 
земји и со затечената висока монетарна ликвидност (overhang). Освен тоа, 
земјите во транзиција немаа изграден пазарен макроекономски механи- 
зам за повлекување на ефикасни стабилизациони кочници.

Посебен е случајот со новоконституираните држави на територија- 
та на поранешниот Советски Сојуз. Монетарното разграничување и 
укинувањето на зоната на советската рубља и воведувањето на руската 
рубља како национална валута, како и преминот на светски цени, наместо 
поранешните ниски внатрешни цени на нафтата, гасот, електричната
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енергија, сообраќајните услуги и др., предизвикаа силен шок на нивото 
на цените и на terms of trade-от во земјите големи увозници на овие 
базимни инпути од поранешниот Советски Сојуз (Украина, Белорусија, 
Грузија и др.).

Повеќето земји во транзиција уште во текот на првите години 
(1990-1992), прифатија дезинфлациона стратегија и комплексни стабили- 
зациони програми. Исто така, тие спроведоа широки системски приспо- 
собувања и усвоија нови прописи за монетарната и фискалната сфера, со 
кои суштински ги изменија статусот и функциите на централната банка 
и структурата на даночниот систем, извршија разграничување меѓу 
монетарниот и фискалниот сектор и ги сообразија режимот и политиката 
на девизниот курс со решенијата во развиените пазарни економии.

Под влијание и со асистенција на западните експерти и на мисиите 
на Меѓународниот монетарен фонд, стабилизационите програми на зем- 
јите во транзиција беа конципирани според познатиот макроекономски 
пакет, базиран врз ортодоксната и елементи на хетеродоксната формула, 
со тежиште врз рестриктивната монетарна и кредитна политика во 
реален израз и отфрлање на практиката на монетарно акомодирање кон 
експанзивната буџетска и агрегатна потрошувачка Во исто време, се 
инсистира на координирана рестриктивна фискална политика, при што 
за прв пат фискалните дефицити се опфаќаат како составен дел на 
стабилизационите програми. Иако без многу реални изгледи, во овие 
програми е присутна и интенцијата за намалување на високото ниво на 
јавната потрошувачка и на длабоките буџетски дефицити.

Во скоро сите случаи во програмите е застапена и политиката на 
доходот, со цел фондот на платите да биде усогласен со стабилиза- 
ционите рамки.

Во врска со антиинфлациониот напор на земјите во транзиција 
исклучително значење има политиката на банкарските камати. Се покажа 
во неколку земји (Полска, Бугарија, Летонија и др.) дека инфлацијата не 
можеше да се собори и инфлационите очекувања да се сузбијат се додека 
каматните стапки не го достигнаа реалното позитивно ниво. И обратно: 
попуштањето на инфлацијата овозможи снижување на каматите. Освен 
тоа, само при реално позитивните каматни стапки може да дојде до израз 
нивното дејство врз стимулирањето на штедењето и поефикасната пазар- 
на алокација на ресурсите.

Ваквите мерки на стабилизационите програми за редуцирање на 
инфлацијата и за сузбивање на очекувањата и антиципациите на инфла- 
цијата, дадоа скоро насекаде определени резултати, но со значајни разли- 
ки меѓу одделни држави.
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-  Така во групата на „поуспешните” држави (Чешка, Унгарија, 
Полска, Словенија, Словачка, Естонија), во периодот од 1991 до 1993 и 
почетокот на 1994 година, цените на мало на крајот на 1993 година 
опаднаа на ниво од 15% (Чешка) до 33% (Полска). Во овие исти земји, 
стапката на инфлацијата во 1991 година се движеше во распон од 32% 
(Унгарија) до 245% (Словенија). Се смета дека во овие земји трендот кон 
влошување на инфлацијата и појавите на хиперинфлација се запрени.

-  Во следната група се вбројуваат другите земји од Централна и 
ЈугоисточнаЕвропа (Романија, Бугарија, Македонија, Албанија) во кои се 
уште стабилизационите мерки не се спроведуваат ефикасно и резултати- 
те од соборувањето на инфлацијата покажуваат осцилации, забрзување и 
смирување. Средното годишно ниво на инфлацијата во 1993 година кај 
нив се движеше над 40% годишно (Романија -  220%, Македонија -  229%, 
Бугарија -  73%, Албанија -  85%).

-  Русија и осамостоените држави на територијата на поранешниот 
Советски Сојуз спаѓаат во третата група земји. Во нив дојде до акцелера- 
ција на инфлацијата Средните месечни стапки достигнаа над 20%, a 
годишните над 1000%, со тенденција кон прераснување во хиперинфла- 
ција (Украина -  3850% во 1993 г.). Според договорот со Меѓународниот 
монетарен фонд од април 1994 година, Русија се обврза инфлацијата (во 
1993 -  912%) да ја доведе до крајот на годината на ниво од 7% месечно, a 
буџетскиот дефицит на 6% од општествениот производ (GDP).

Сепак, и покрај фактот што дојде до значително намалување на 
нивото на инфлацијата во повеќе земји во транзиција, како што по- 
кажуваат напред наведените податоци, општа оцена е дека инфлацијата е 
се уште висока и поупорна од очекувањата Според меѓународните стан- 
дарди таков е случајот и во „успешните” држави. За тоа зборува и фактот 
дека ниедна земја во ѓранзиција до 1994 година не постигна едноцифрена 
стапка на инфлација на годишно ниво.

Од тие причини смалувањето на инфлацијата и зацврстувањето на 
мерките за стабилност остануваат и натаму меѓу важните цели на актуел- 
ната макроекономска политика во сите земји во транзиција.

Во исто време, одлучна стабилизациона политика станува основен 
предуслов и за забрзувањето на приватизацијата и структурните рефор- 
ми, а анализите покажуваат дека во повеќе земји недоследното спроведу- 
вање на антиинфлационите мерки претставува главна причина за упор- 
ното одржување на инфлацијата Тоа е особено случај кога доаѓа до 
зголемување на платите, наспроти нивното лимитирање во програмите 
за стабилизација (Чешка, Словачка, Македонија, Бугарија), по што во
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некои од овие земји беа воведени дополнителни фискални оптоварувања 
на платите или нивно прогресивно оданочување. Во други случаи опре- 
делен инфлаторен ефект беше предизвикан со воведувањето на новиот 
данок на потрошувачка на производи и услуги -  даноког на додадена 
вредност -  VAT (Унгарија, Романија, Бугарија).

Во други земји покачувањето на инфлацијата се јавува како после- 
дица од повремените поместувања на цените на оние производи кои и по 
либерализацијата се задржани под режим на контрола (најчесто -  елек- 
трична енергија, нафта, некои прехранбени производи и др.).

Сепак, најсериозна причина за слабостите во спроведувањето на 
стабилизационата политика во земјите во транзиција, особено во Русија, 
Украина, Белорусија и другите држави од просторот на поранешниот 
Советски Сојуз, со исклучок на балтичките држави, претставува по- 
пустливата буџетска политика, продолжувањето на поддршката на сто- 
панските претпријатија, вклучувајќи ги и оние со загуби, директно или 
имплицитно субвенционирани преку ниски, реално негативни каматни 
стапки, преценетиот девизен курс, нецелосно разграничените односи 
меѓу монетарниот и фискалниот сектор и монетарната експанзија под 
притисок на растечките фискални дефицити.

Причините за ранливата позиција на буџетот и тешкотиите во 
финансирањето на фискалните дефицити потекнуваат во голема мера и 
од објективните состојби во стопанството, кои го ограничуваат фискални- 
от сектор во напорите да оствари зголемени приходи во услови на 
опаѓање на општествениот производ, на бројот на вработените и на 
нивото на животниот стандард. Меѓутоа, со тоа не се оспорува често 
наведуваната констатација на западните аналитичари за неефикасноста 
на даночната администрација во наплатата на даноците и другите јавни 
приходи. Од друга страна, во одделни земји и натаму се одржува пора- 
нешната практика, финансирањето на јавната потрошувачка да не се 
покрива целосно од редовните даночни приходи, туку и вонфискално (со 
имлицитни монетарни и кредитни субвенции), како и да не се ис- 
кажуваат сите фискални дефицити во буџетските биланси, што не дава 
права информација за вистинската големина на расходите на јавниот 
сектор и за димензијата на потребниот фискален напор, контрола и 
дисциплина.

Во таква ситуација, некои земји прибегнаа кон задолжување на др- 
жавата на домашниот пазар со пласман на краткорочни и долгорочни др- 
жавни хартии од вредност. Иако релативно нова појава во поранешните 
социјалистички земји, државниот долг на домашниот пазар во некои од 
нив за кратко време достигна релативно високо ниво -  над 20% од опште-
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ствениот производ (Бугарија, Полска, Чешка, Хрватска). Инаку, во прин- 
цип, развивањето на финансискиот пазар и поширокото воведување и 
промет на разните видови државни хартии од вредност создаваат додатни 
можности за финансиско штедење на населението и за мобилизирање до- 
полнителни средства за финансирање на јавниот сектор, под претпостав- 
ка дека реално постои некаква стапка на домашното штедење.

IV

Како што беше веќе нагласено, приватизацијата е централно пра- 
шање sine qua non -  транзиција. Според практиката во повеќе држави во 
транзиција може основано да се зборува за две одделни етапи во процеси- 
те на приватизацијата.

Првата етапа се однесува на почетните години кога првиот талас на 
приватизација во повеќе земји се спроведе релативно брзо, масовно и без 
некои особени пречки. Тоа дури потхрани еуфорични очекувања за 
натамошниот тек на сопственичката трансформација и на структурните 
реформи.

Главна карактеристика на оваа фаза на приватизацијата беше опфа- 
теноста на предимно мали и делумно средни претпријатија во трговијата 
на мало, угостителството, транспортот и другите услужни дејности. Се 
смета дека во овие трансакции раководителите и работниците станаа 
сопственици на малите претпријатија по многу ниски цени.

„Малата приватизација” и едновремено големиот број новооснова- 
ни приватни претпријатија и дуќани, што никнаа во првата фаза, вклу- 
чувајќи го и динамичниот и флексибилен сектор на „сивата економија”, 
извршија позитивно влијание врз животот на населението, осетно ја 
подобрија понудата на стоки и услуги, вработија определен број работни- 
ци и ги охрабрија претприемничките иницијативи и вложувања во 
бизнисот. Како резултат на овие промени, иако крајно скромно, дојде и до 
зголемување на учеството на приватш»" т сектор во глобалната структура 
на стопанството и вработеноста.

* * *

Денес приватизацијата се соочува со повеќе меѓузависни проблеми 
во настојувањето да оствари натамошен чекор и побрз пробив и кај 
поголемите претпријатија, какви што се особено оние во областа на 
индустријата, каде скоро ниедна земја во транзиција досега не остварила 
позначаен прогрес. Со оглед на овие и други актуелни проблеми, може 
основано да се смета дека приватизацијата влегува во нова, втора фаза, во
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која фокусот на активностите се сосредоточува пред се на две клучни 
цели:

-  забрзување на приватизацијата и на структурните реформи; и
-  средување на банкарскиот сектор.
Во оваа фаза, кога се во прашање поголеми претпријатија, со 

позначаен капитал и поголем број на вработени, приватизацијата е скоп- 
чана со повеќе сериозни и комплексни проблеми.

За разлика од „малата приватизација” кога тоа не беше битно, сега 
еден од клучните предуслови од кој зависи успешното спроведување на 
приватизацијата е изборот на методот и планот по кој ќе се обезбеди 
вистинска сопственичка трансформација на капиталот. Ако се прифати 
мислењето дека „Британскиот стил” на приватизација, со продажба на 
акции на публиката или на приватни инвеститори, не би дал резултати 
поради познатите конкретни состојби на земјите во транзиција, и ако се 
оспорува ефикасноста и на т.н. „ В и з а н т и с к и  систем” на Унгарија, со 
преплетена институционална сопственост на компаниите и банките, а се 
имаат предвид неспорните ограничувања за продажба на капиталот на 
домашни или надворешни инвеститори, станува евидентно дека при- 
ватизацијата на поголемите претпријатија критично зависи од реше- 
нието на проблемот на недостиг на домашен и/или странски капитал за 
приватизација и структурна модернизација.

Поврзано со тоа, за приватизацијата во оваа фаза неопходно е 
ефикасно функционирање на банкарскиот сектор и на финансискиот 
пазар, како и одржлива макроекономска стабилност и, особено, чист 
систем на јасни, разграничени и гарантирани сопственички права и 
односи.

Притоа, мора да се има предвид дека големите претпријатија се 
често сложени конгломерати, со свои внатрешни структурни, упра- 
вувачки и бројни други проблеми, не ретко и високо задолжени и 
неуредни во обврските кон банките и деловните партнери. Кај овие 
претпријатија не е едноставно да се идентификуваат прецизно нивните 
потенцијални перспективи и да се одбере оптимална определба за ре- 
структурирање, особено водејќи сметка и за потребата да се разбиваат 
затечените монополски позиции и да се гради помалку концентрирана 
структура на стопанството.

Посебна главоболка за сегашната приватизација и структурни ре- 
форми создаваат големите претпријатија со загуби. Првичната ориента- 
ција на некои советници овие претпријатија да се продадат или затворат 
се покажа тешко остварлива Најголем проблем секако претставува 
можноста да се најдат инвеститори за вложувања, односно за купување на



18 КСЕНТЕ БОГОЕВ

такви претпријатија Во случај, пак, на ликвидација искрснуваат како 
крајно сериозна пречка политичките, социјалните и буџетските импли- 
кации поради наглото и масовно зголемување на невработеноста, >ште 
повеќе во случаи кога тоа е поврзано и со економски и социјални 
реперкусии за цели региони или градови.

Во повеќето земји во транзиција не постојат објективни можности 
од редовни фискални приходи да се покријат поголеми проширувања на 
мрежата на социјалната поддршка за нови контингенти невработени. Ако 
се исклучи монетарното финансирање на дефицитот, што е општоприфа- 
тено стојалиште, останува на внатрешен план единствено можноста 
дополнителни приходи да се мобилизираат со домашен јавен долг на 
државата. Меѓутоа, и таквата опција има сериозни тешкотии и условенос- 
ти. Внатрешен долг со воведување на државни хартии од вредност 
претполага постоење на нужен кредибилитет на државата, гаранции за 
нивното уредно сервисирање и пред се определен степен на слободни 
средства од домашното штедење.

Користењето, пак, на екстерни извори зависи не само од сите 
напред наведени внатрешни перформанси, туку и од состојбата на билан- 
сот на плаќањата и надворешниот кредибилитет на земјата која е приси- 
лена фискалниот дефицит да го финансира со надворешен долг.

* * *

-  Во врска со инволвирањето на банките во оваа втора фаза на 
транзицијата, во литературата се сретнува дилемата: дали реструкту- 
рирањето на банките и нивната рекапитализација треба да се врши после 
реструктурирањето на стопанските претпријатија, бидејќи состојбата на 
стопанството во основа ја детерминира положбата на банките, или сре- 
дувањето и приватизацијата на банкарскиот сектор треба да му претходи 
на реструктурирањето и приватизацијата на претпријатијата.

Дилемата околу овие опции во последно време му отстапува место 
на стојалиштето дека градењето на здрава банкарска средина и оспособу- 
вањето на банките да станат респонзивни на барањата на стопанството, 
треба да се врши едновремено, во интегрален процес, со реструктурира- 
њето на стопанството и забрзувањето на приватизацијата. Зашто, без овие 
и други мерки кај банките и без паралелното реструктурирање на прет- 
пријатијата, ќе се јават одново истите проблеми и ќе биде залудно 
трошењето на фискални и други извори за рекапитализација на банките 
или за изолирано реструктурирање на претпријатијата

Средувањето на банкарскиот сектор за активна улога и придонес во 
процесите на приватизацијата во актуелнава фаза е условено од повеќе
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суштински промени во статусот, управувањето и однесувањето на делов- 
ните банки во вкупното нивно работење и на релацијата централна банка 
-  деловни банки.

Во врска со преструктурирањето и оспособувањето на комерцијал- 
ните банки од критично значење се следниве суштински промени во тој 
сектор:

-  пречистување на билансите на банките од „лоши заеми” (non 
performing loans), рекапитализација, приватизација и промена на управу- 
вањето;

-  усвојување и доследна примена на сите стандарди и правила во 
однесувањето на банките во поглед на адекватноста на капиталот, на 
кредитните пласмани, депозитите, гаранциите, контролата, и особено на 
супервизијата;

-  отстранување на евентуалните монополски позиции на одделни 
банки и создавање услови за конкуренција меѓу банките.

Кумулираните лоши заеми од преттранзициониот период во би- 
лансите на банките достигаат меѓу 15% до 40% од вкупното нивно 
кредитно портфолио, односно меѓу 4% до 20% од општествениот произ- 
вод на одделни земји во транзиција Толку голем товар практично ги 
оневозможува банките да се вклучат ефективно во преструктурирањето и 
приватизацијата на претпријатијата. Заради лошите заеми се пролонги- 
раат притисоците врз банките да продолжат со давање на кредити за 
преживување на претпријатијата со тешкотии и загуби, особено на оние 
поголемите.

За надминување на оваа исклучително сериозна пречка за оспособу- 
вување на банките да можат да се ангажираат во кредитна и друга 
поддршка на приватизацијата и структурните реформи, во стручните 
коментари и во практиката се сретнуваат две опции.

Според таканаречениот децентрализиран метод, лошите заеми им 
се оставаат во билансот на банките, тие сами да се грижат за нивното 
расчистување, но претходно на банките им се обезбедуваат средства за 
рекапитализација (примерот на Полска).

Според вториот, централизираниот метод, лошите заеми од билан- 
сот на банките ги презема државата преку свој посебен орган (агенција) 
во замена за денарски деноминирани гаранции на државата (примерот на 
Унгарија). Државната агенција ја презема грижата за наплатата, про- 
дажбата или со примена на други методи за реализација на овие заеми. 
Инаку, и во овој модел, лошите заеми остануваат во билансите на прет- 
пријатијата, како нивна обврска кон агенцијата место кон банките.



20 КСЕНТЕ БОГОЕВ

На тој начин се доаѓа до т.н. „чиста банка” пред да се пристапи кон 
нејзина рекапитализација и приватизација, тоа значи дека крајното ре- 
шение и овде се доведува во зависност од обезбедувањето на неопходните 
финансиски средства за рекапитализација на комерцијалните банки.

* * *

Во изминативе неколку години земјите во транзиција со повеќе или 
помалку успех извршија на економски план значајни институционално- 
правни промени во создавањето на основни предуслови за отпочнување и 
спроведување на суштинските процеси на сопственичката и структурна- 
та трансформација врз принципите на слободни пазарни односи во 
стопанството.

Исто така, не може да се потценуваат напорите и резултатите за 
воспоставување контрола над инфлаторните тенденции и за создавање на 
амбиент на макроекономска стабилност* Сето тоа, во повеќето од земјите 
во транзиција се остварува за прв пат со пазарни мерки и инструменти.

Духот и ориентацијата кон трансформација на социјалистичката 
сопственост на капиталот во приватна сопственост, може да се смета дека 
се широко прифатени и зацврстени во земјите во транзиција, а и чекорите 
во тој правец на оперативен план, имајќи ги предвид условите во кои се 
остварувани, заслужуваат респект.

Меѓутоа, претстои, така да се нарече, втората фаза на транзициони- 
те процеси, кои не се едноставни, лесни и кои не можат да се реализираат 
во стилот на „big bang” и со „шок-терапии”. Нужно би било поопстојно и 
интегрално да се оценат сите натамошни промени и реално да се 
согледаат основните материјални, социјални и други претпоставки кои 
треба да придонесат за поуспешно постигање на клучните цели во овој 
период, пред се приватизацијата и структурните унапредувања во сто- 
панството.

Секој притисок за избрзани промени, со занемарување на социјал- 
ните, институционалните и политичките импликации, може само да 
прерасне во фактор на попречување и пролонгирање на транзицијата.

Ова не е пледоаје за одложување и одолговлекување на нужните 
процеси, туку за уважување и реално согледување на сите релевантни 
аспекти кои го промовираат или отежнуваат успешното продолжување 
на транзицијата

Ако кај овие земји оправдано се инсистира на спроведување цврста 
стабилизациона политика, особено со мерките на монетарната и фискал- 
ната политика, и стимулирање и мобилизирање на домашното штедење,
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стануваат се поизразито критични пунктовите каде што недостига екс- 
терната поддршка (за најголемиот број земји). На тој план најголемо 
значење има обезбедувањето на потребни финансиски извори за докапи- 
тализација и приватизација на комерцијалните банки, за средување и 
приватизација на поголемите претпријатија и за одржување на безработ- 
носта и на мрежата на социјалните програми во одржливи граници.

Станува сосема актуелен и проблемот како и што поскоро да се 
излезе од рецесивниот тренд во најголемиот број земји во транзиција, a 
во последно време и како да се одбегне потрајно влошување на платно-би- 
лансната позиција Во напорите за решавање на овие предизвици активни 
партнери треба да бидат земјите во транзиција и меѓународните и други 
финансиски организации, со цел да се осигури поддршка од страна на 
западните развиени земји, којашто би била во корелација со висината и 
динамиката на реалните потреби. На долгорочен план тоа е несомнено од 
заеднички интерес.
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KsenteBOGOEV

ECONOMIC TRANSITION 
Concepts, achievements, problems

(Summary)

The four parts of the paper all deal with economic transition. First of all it is emphasised that 
a fundamental concept of transition, in whatever version, establishes the following priorities: the open
ing up of the former socialist economies to the establishment of free market conditions; the pri
vatisation of capital and the creation of private ownership relations in the economy as a strategic aim 
of the transition; the building up of an indispensable institutional, legal and political framework for the 
free functioning of the market economy; and a radical change in the functions and responsibilities of 
the state in the economy.

The second part points to worrying phenomena which unexpectedly but persistently appear as 
effects of the transition process, in particular: the growth of inflation; the fall in output; an increase in 
unemployment and in expenditure on social programmes; and broad fiscal deficits, and a deterioration 
in the balance of payments.

The third part presents more detailed information on the inflation and the results of macro- 
economic stabilisation programmes, the inconsistencies in anti-inflationary policies, etc.

The final part is concerned with the question of privatisation. It makes a distinction between 
small-scale privatisation and the present one which involves larger industrial and other enterprises. 
Problems of non-performing loans and of the recapitalisation of banks are treated in a section dealing 
with banking.

The conclusion is that a considered and integrated solution to the problems arising from the 
lack of capital, the financing of social programmes and the creation of conditions allowing a way out of 
the recession, the reinvigorating of the economy and a return to stable growth will all play a critical role 
in a successful implementation of the aims of transition.



Михаил ПЕТКОВСКИ

СТРАТЕГИИ НА ТРАНЗИЦИЈАТА: ЦЕНТРАЛНИ ПРАШАЊА

Трансформацијата на социјалистичките во пазарни економии прет- 
ставува монументална задача за креаторите на економската политика, ме- 
ѓународната заедница и за економската професија воопшто. И покрај тоа, 
нема сомнение дека источно-европските земји ќе ја остварат транзици- 
јата кон пазарот. Вистинските прашања се: кој вид пазарна економија, 
колку брза транзиција и со кои методи?

Ниту теоријата ниту досегашното практично искуство можат да да- 
дат дефинитивни и многу детални одговори на овие прашања Транзи- 
цијата, како и шаховската игра (Klaus, 1990) нема однапред позната побед- 
ничка формула, туку само ограничен број на прилично општи правила на 
однесување. Инсистирањето на интелектуално совршена концепција на 
транзицијата, со сите возможни сценарија и поединости, практично зна- 
чи нејзино бесконечно одложување. Но, исто така, недостатокот на кохе- 
рентна и јасна стратегија генерира високи социјални и економски тро- 
шоци и го намалува кредибилитетот на целиот процес.

Во текстот што следи ќе бидат разгледани основните прашања кои 
се издиференцираа при примена на различните стратегии на транзици- 
јата Првиот дел на текстот се занимава со главните елементи на економ- 
ската транзиција, како и со нивниот оптимален временски редослед. Вто- 
риот дел е посветен на многу дискутираното прашање на постепениот 
наспроти брзиот (shock) пристап во транзицијата кон пазарната економи- 
ја. Третиот дел ја разгледува дилемата за тоа до кој степен преминот кон 
пазарна еконономија е спонтан процес, а во колкава мерка тој може да би- 
де диригиран и проектиран од страна на државата. I.

I. Елементи на транзицијлта

Економските реформи што се спроведуваат во екссоцијалистичките 
земји по својата радикалност и сеопфатност се без преседан во светската
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економска историја. Причината за тоа е едноставна: нивна цел не е 
реформа и модификација на постојниот економски систем туку негова 
комплетна замена. Така амбициозно поставената цел бара револуционер- 
ни промени во институционалната инфраструктура и во начинот на 
водење на економската политика. Промените кои претставуваат содр- 
жина на економската транзиција вообичаено се делат на неколку елемен- 
ти. За нашите потреби, ние ќе ја ползуваме поделбата на Summers (1992), 
иако постојат и други, всушност, слични категоризации:1

а) Макроекономска стабилизација: рестриктивни, фискални моне- 
тарни политики, како и елиминирање на интерните и екстерните нерам- 
нотежи.

б) Либерализација на цените и  пазарите: отстранување на ценов- 
ните контроли, либерализирање на надворешната трговија и создавање 
на конкурентни пазари на факторите на производството.

в) Реформа и  реструктурирање на претпријатијата: развиток на 
приватниот сектор, востановување и појаснување на сопственичките 
права, олеснување на влезот и излезот на фирмите, финансиска консоли- 
дација на банките, реструктурирање на претпријатијата.

г) Институционална реформа: редефинирање на улогата на др- 
жавата: легални и регулаторни форми, социјална заштитна мрежа, ре- 
форма на државните институции (даночна администрација, контрола на 
буџетот и јавната потрошувачка, монетарна контрола).

Стабилизација и  либерализација

Со оглед дека „пазарниот процес е кохерентен и неделив” (Mises, 
1963) транзицијата не може да биде остварена без реализација на сите 
нејзини наведени елементи. Единствено релевантно прашање е каков 
треба да биде оптималниот временски редослед (sequencing) според кој 
треба да бидат вршени промените. М н о ји н с т в о т о  економисти се согласу- 
ва дека како и кај пазарните економии, макроекономската стабилизација, 
придружена со либерализација на цените и на надворешната трговија 
треба да се случи на самиот почеток на реформскиот процес. Стабилиза- 
цијата е логичен комплемент на либерализацијата, бидејќи по либерали- 
зирањето на домашните цени и на девизниот курс доаѓа до иницијален 
скок на цените, кој може да биде неутрализиран само со мерки за 
ограничување на побарувачката. *

Види на пример кај Balcerowicz (1993) и кај Blanchard (1990) и други.
1
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Оние економисти во екссоцијалистичките земји кои ги потцену- 
ваат ефектите на високата инфлација и кои им се спротивставуваат на 
радикалните стабилизадиони мерки, тврдат дека реалната страна на 
економијата не може да ја поднесе антиинфлационата терапија Од тие 
причини, тие бараат политика која повеќе ќе го стимулира растежот, 
додека истовремено преку институционални и структурни промени не 
се создадат услови за пресметка со инфлацијата. Такви ставови денес 
можат да се слушнат и во Македонија (или во Русија), како што пред 
дваесетина години беа вообичаени во Латинска Америка.2 Тие економис- 
ти забораваат дека високата инфлација ја оневозможува рационалната 
економска калкулација и го спречува ефикасното функционирање на 
пазарите, што во крајна линија ги блокира институционалните и струк- 
турните реформи. Тие, исто така, превидуваат дека кусорочниот потенци- 
јал на постсоцијалистичките економии во поглед на реакцијата на по- 
нудата е слаб, така што фискалната и монетарната експанзија резултираат 
со пораст на инфлацијата, а не на производството.

Генералното искуство на некогашните социјалистички економии 
го потврди старото правило дека макроекономската стабилност претста- 
вува неопходен предуслов за оживување на растежот. Во Источна Европа, 
првите знаци за забавување на падот на производството, па и за позитивен 
растеж, се забележани токму кај оние земји кои беа способни да ја стават 
инфлацијата под контрола (Полска, Словенија, Чешка, Естонија итн.). 
Спротивно на нив, поранешните советски републики -  со исклучок на 
балтичките држави -  останаа во зоната на хиперинфлацијата и на дво- 
цифрен годишен пад на производството. Веројатно поучени од овие 
искуства, но и под притисок на ММФ, многу балкански држави, кои 
порано ја толерираа високата макроекономска нестабилност, во 1994 
година или малку порано, спроведоа стабилизациони програми (Македо- 
нија, Албанија, СР Југославија, Романија, Хрватска) со охрабрувачки 
почетни резултати.

Македонија беше принудена да го изведе своето монетарно осамо- 
стојување во услови на класичен хиперинфлаторен хаос (во април 1992 
година месечната стапка на инфлација изнесуваше над 80% месечно, со 
тенденција за натамошно забрзување). Тогашната Антиинфлациона про- 
грама успеа да ја спаси економијата од хиперинфлација, а македонскиот

2
Варијанта на таквиот став беше верувањето на Владата на Анте Марковиќ дека инфла- 

цијата може да се редуцира со поттикнување на производството. Откако таквата политика 
доведе до хиперинфлација, истатаВлада ја донесе познатата Стабилизациона програма кон 
крајот на 1989 година.
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бон од деструкција, но за нејзино поцврсто одржување не постоеше ни 
минимална политичка волја, за што најдобро сведочи одлуката на Парла- 
ментот во јули 1992 година за драстични корекции во Законот за платите. 
Во 1993 година вкупната макроекономска политика остана акомодативна 
и нестабилна, иако успеа да реализира натамошно децелерирање на 
инфлацијата. Но, движењата на инфлацијата, каматните стапки и девиз- 
ните курсеви продолжија да бидат високо осцилаторни и непредвидливи, 
додека падот на општествениот производ во 1993 година беше дури и 
повисок од претходната година, и покрај тоа што економско-политичките 
услови во 1993 година беа релативно поповолни.

На почетокот на оваа година, зад политичкиот штит на ММФ, 
стартуваше стабилизационата програма која, како програмата од 1992 
година и големото мнозинство стабилизациони пакети во земјите во 
транзиција, има „хетеродоксен” карактер. Во неа класичните стабилиза- 
циони мерки, како што се монетарните рестрикции и редуцирањето на 
фискалните дефицити, се комбинирани со административни зафати -  
контрола на платите и ограничување на банкарските пласмани. Засега 
програмата се покажа успешна во редуцирање на инфлацијата и фискал- 
ните дефицити, како и во поглед на порастот на девизните резерви 
(постигнатите резултати се подобри од планираните), но она што за- 
грижува е високиот пад на производството и големиот трговски дефицит. 
Одржувањето на програмата најмногу ќе зависи од два фактори: развито- 
кот на екстерните околности (пред се во поглед на двете блокади), како и 
од нашата способност да го забрзаме процесот на структурни и институ- 
ционални реформи, кој е со забележливо задоцнување.

Структурни и  институционални реформи

Структурните и институционалните реформи, поради нивните 
високи политичко-социјални трошоци насекаде претставуваат болен и 
тежок потфат. Тоа уште повеќе важи за земјите во транзиција, каде што 
длабочината и опфатот на бараните промени се далеку поголеми од оние 
што вообичаено се спроведуваат во земјите во развој. Особено деликатен 
и политички ограничувачки аспект на реформите е појавата на висока 
невработеност, и тоа во земји каде што претходно таа претставувала 
официјално непознат феномен. Од почетокот на транзицијата до денес 
просечната стапка на невработеност во Источна Европа постојано рас- 
теше, така што денес изнесува 14% од работната сила.

Независно од тешкотиите, структурните и институционалните 
промени се суштината на економската транзиција, и тие не можат да 
бидат одбегнати. Покрај тоа, освен на краток рок, другите елементи на
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транзицијата (стабилизацијата и либерализацијата) се неодржливи без 
подцршка на структурните реформи. Само оние земји кои беа способни 
да спроведат резолутни структурни мерки (Чешка, Полска, Словенија) 
сега можат да сметаат на трајна консолидација на макроекономската 
стабилност.

Главните структурни и институционални реформи во земјите во 
транзиција се: 1) приватизацијата; 2) реструктурирањето на претпријати- 
јата; и 3) финансиската консолидација на банките.

Економистите главно се согласуваат (види, на пример, Bruno, 1992) 
дека не постои единствен и „најдобар” модел за приватизирање на 
претпријатијата Поради големиот обем на приватизационите програми, 
источно-европските земји не можеа единствено да се потпрат на прива- 
тизационото искуство на Запад. Тие учеа на сопствените грешки, често 
менувајќи ги законите за приватизација и употребувајќи различни прива- 
тизациони модели. Сепак, и покрај несомнените тешкотии, остварен е 
значителен прогрес: уделот на приватниот сектор во општествениот 
производ на источно-европските земји сега се движи помеѓу 30 и 50%, a 
малата економија доживува експанзија Во последно време поради забрзу- 
вање на процесот се поголем број земји, заедно со другите методи, ја 
применува т.н. масовна приватизациона шема, која вклучува слободна 
дистрибуција на ваучери на населението. По Чешка и Полска, таква 
приватизациона шема користеа Словенија, Русија и Литванија, а во тек се 
и подготовките во Естонија.

Реструктурирањето на претпријатијата може да биде спроведено 
на два начина: пред или после приватизацијата. Најспектакуларен при- 
мер на реструктурирање пред приватизација е Источна Германија, каде 
што преку државната агенција Тројханд експресно бргу е извршено 
реструктурирање на илјадници претпријатија, со што тие беа подготвени 
за продажба Во далеку помал обем такво реструктурирање е преземено и 
во други земји (Унгарија, Полска), но со слаби и не многу убедливи 
резултати. Генерално земено, кај мнозинството земји, реструктурирање- 
то е оставено на идните приватни сопственици. Во сите варијанти на 
масовните приватизациони програми, приватизацијата му претходи на 
реструктурирањето, а таков е случајот и кај некои „продажни” приватиЗа- 
циони програми (вклучувајќи ја и македонската програма).

Се разбира, државата не може да избега од своите одговорности во 
поглед на реструктурирањето на големите индустриски претпријатија, 
кои се премногу непрофитабилни за да бидат приватизирани, а се прем- 
ногу големи за да можат веднаш да бидат затворени. Идеално и пожелно
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е колку што е можно повеќе иницијативата за преструктурирање да доаѓа 
од самите претпријатија. Но, не само македонското искуство со формира- 
ната група од „25 загубари” покажува дека ниту кај менаџментот нш у кај 
вработените постси голема мотивација за да се пристапи кон темелна 
реорганизација, Со оглед на тоа, државата треба да ја најде деликатната 
рамнотежа помеѓу брзината на реструктурирањето, трошењето на фис- 
калните ресурси и политичките импликации кои би ги предизвикал 
иорастот на невработеноста.

Во поглед на ре-структурирањето на банките, исто така, постојат два 
основни пристапи: децентрализиран и централизиран. Децентрализира- 
ниот пристап бара самите банки да го раководат процесот на реструкту- 
рирање на долговите, што е слично на полскиот модел. На тој начин 
банкарскиог сектор практично добива централна улога во реструктурира- 
њето на државните претпријатија. Спротивно на тоа, централизираниот 
пристаи се потппра на трансфер на ..лошата” актива на банките во некој 
централизиран ентитет, кој обично е државно спонзорирана институци- 
ја, специјално креирана за оваа потреба. Вообичаено дел од обврските на 
банките, исто така, се трансферира во оваа институцијз. Таков пристап 
имаа Унгарија и Чешка, а со оглед на димензиите на проблемот и слабата 
позиција на банките веројатно е дека него ќе го усвои и Македонија. Како 
кригично се поставува прашањето на средствата со кои ќе се финансира 
реструктурирањето на банките. Во минатата година Унгарија потроши 3 
милијарди долари (10% од општествениот производ), а Чешка 1,7 мили- 
јарди долари за финансиска консолидадија на банките. '

/ / . Шок тсрапијата” наспроти градуализмот

Ова многу дискутирано прашање често е извор на недоразбирања и 
конфузија. Гпавна причина за тоа е,.како што забележува Fialcerowicz 
(1994), недостатошт на концептуална јасност, кога се зборува за пожелна- 
та брзина на транзшшјата. Елемектарен чекор во таа насока е транзиција- 
та како комплексен процес да се иодели на неколку заемнс условени и 
меѓусебно зависни елѕменти.

Како што веќе можевме претходно да видиме, секој од главните 
елементи на транзицијата има своја сопствена временска динамика. 
Некои од нив, како либерализацијата на цените, либерализацијата на 
надворешната трговија и стабилизацијата, можат да бидат спроведени

■I
The Economist, 27. 08.1994.
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или градуално или низ „big bang” пристапот. Ако можеме да судиме 
според досегашното искуство, оние земји кои се определија за „шок” 
пристапот имаа релативно повеќе успех.

За определен број источно-еврсшски земји (Чешка, Словенија, Сло- 
вачка, Полска, Унгарија, Естонија) либерализацијата и стабилизацијата 
се горе~дсшу завршена работа. Заеднс со исто така рапидно воведената 
конвертибилност, овие реформски потези им овозможија на наведените 
земји брза интеграција со меѓународниот монетарен и трговски сиетем, 
наспроти дотогашната затвореност, која сноред некои економисти (Sachs. 
1993) претставува главна причина за нивното назадување.4 Помеѓу нив, 
само Унгарија го усвои градуалистичкиот присгап, додека другите земји 
ја следеа „шок” терапијата. Таа разлика е разбирлива, бидејќи Унгарија, 
благодарејќи на претходните реформи, влезе во процесот на транзиција 
со релативно ниска инфлација, мал број цени под контрола и со либера- 
лен надворешнотрговски режим. Меѓутоа, оние земји кои имаа понепо- 
волна иницијална ситуација и кои г о одбраа градуалистичкиот пристап 
(Романија, Украина, Русија) се уште се борат со високата инфлација и 
големиот пад на производството.

За разлика од стабилизацијата и либерализацијата, структурните и
институдионалните реформи неизбежно бараат повеќе време. За нив 
дилемата околу градуалистичкиот или „шок” пристапот не е релевантна. 
На иример, масовните приватизациони шеми, кои преку системот на 
ваучери многу бргу доаѓаат до приватните сопственици, се судираат со 
проблемот кој го контролира претиријатието, бидејќи постои широка 
дисперзираност на акциите кај голем број сопственици. Или, познато е 
дека брзината на приватизацијата е ендогено детерминирана од квалите- 
тст на капиталниот сток иа претпријатијата, односно дека непрофита- 
билните претиријатија не можат бргу да се приватизираат,

Тоа не значи дека проблемот на оптимална брзина не е актуелен кај 
структурните и институдионалните реформи. И тука постојат меѓусебно 
остро спротиставени мислења. Зголемената популарност на масовните 
приватизациони шеми се должи токму на разочараноста од бавното 
темпо со кое ириватизацијата се одвиваше во многу земји. Од друга 
с^рана, соочени со парадоксите и контрадикдиите. на приватизацијата, 
некои автори (Kornai 1990, Murrell 1992,) предлагаат радикално спротивно 
решение: приватниот сектор да се развие исклучиво низ .градуално 
отворање нови преторијатија, додека во меѓувреме би се реализирало

4
Подетално за реформите на екстерниот еехтор во земјите во транзиција и посебно во

Македонија види кај Петковехи (1994).
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затворањето на старите. Патем речено тоа не изгледа како реалистично 
решение, бидејќи не е веројатно ниту дека може да се развие здрав 
приватен сектор наспроти многу голем државен сектор, ниту дека поли- 
тиката на државата, под притисок на различни интересни групи, ќе 
доведе до бавно елиминирање на државниот сектор. Од тие причини 
таквото решение веројатно би водело до растечко субвенционирање на 
државниот сектор и до исцрпување на скудните фискални ресурси.

Очигледно е дека реформскиот процес во Македонија се одвива со 
бавно темпо. За разлика од мнозинството екссоцијалистички земји, либе- 
рализацијата (на цените и надворешната трговија) беше предимно 
комплетирана уште додека Македонија беше дел на СФР Ј. Но, приватиза- 
цијата и микроекономското реструктурирање се во забележливо задоцну- 
вање. Законот за трансформација на општествениот капитал предолго 
минуваше низ политичките филтри, така што дури допрва ќе можеме да 
ги видиме неговите ефекти. Реструктурирањето на банките и претприја- 
тијата се уште се наоѓа во фаза на идејно проектирање, а бавно оди 
градењето на институциите на пазарната економија и донесувањето на 
повеќе закони од економската сфера.

Опишаната состојба може да биде објаснета со неколку причини. 
Прво, Македонија по осамостојувањето беше погодена од цела серија 
обемни екстерни шокови, кои ги влошуваа макроекономските перфор- 
манси и ја насочуваа економската политика кон решавање на кусорочни 
проблеми. Со оглед дека добар дел од тие шокови се политички индуци- 
рани, веројатно е дека судбината на нашите реформи во прилична мерка 
ќе зависи од развитокот на политичките настани во нашето опкружување 
(што е аргумент за а не против забрзување на реформите). Второ, капаци- 
тетот на нашата администрација за креирање, применување и адми- 
нистрирање на нови закони е ограничен. Трето, и двете македонски 
плуралистички влади ја водеа економската политика без помош на посто- 
јана екипа на економски советници. Во својата анализа на 11 успешни 
економски реформи (од 13 анализи*; ;ни примери), Williamson (1994) 
рткрива дека само еден фактор се среќава во сите случаи: сите влади ги 
користеле советите на некој „кохерентен и обединет економски тим” 
Четврто, не постоеше доволно јака политичка база, па оттаму ни доволно 
политичка волја, за реализирање на реформите. Двете плуралистички 
влади имаа скратен и неизвесен мандат, што по дефиниција ги огра- 
ничуваше нивниот капацитет за одлучување и нивната способност да им 
се спротистават на притисоците на различни интересни групи.
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III Дали транзицијата претставува социјален инж енеринг?

Економските реформатори во Источна Европа секојдневно се сре- 
ќаваат со еден парадокс: за да ја намалат улогата на државата во економи- 
јата тие се принудени да преземат државна акција, која по својот обем е 
без преседан во историјата (со исклучок на периодот кога се создаваше 
социјалистичкиот економски систем). He само што тие треба „од ништо” 
да изградат пазарно стопанство слично на она кое со децении се создавало 
на Запад, туку тоа треба да го направат истовремено демонтирајќи го 
сложениот систем на централно-планска или договорна економија. При- 
чината за таквата екстензивна улога на државата се должи на фактот што 
преминот кон пазарно стопанство не може да биде инициран од самите 
пазарни сили. Всушност, единствената сила која е доволно моќна да ги 
придвижи пазарните сили е истата таа држава која треба да замине од 
сцената. Доколку пак трансформацијата биде наполно препуштена на 
спонтаниот развој на настаните, сигурно е дека резултатот ќе биде 
економски деструктивен, но социјално неприфатлив.

Најголемата опасност од спонтаниот развој на настаните е ако 
контролата врз претпријатијата падне во рацете на различни интересни 
групи (особено трудот и менаџментот), кои можат да го компромитираат, 
па и да го блокираат целиот процес. Тоа и се случи на самиот почеток на 
транзицијата, кога менаџерите, користејќи ги зголемените овластувања, 
буквално ги украдоа фирмите од државата. Овие т.н. „спонтани” привати- 
зации беа најчести во Унгарија, но до извесен степен се случија насекаде. 
Тие предизвикаа жестоки реакции во јавноста, по што таквите приватиза- 
ции беа стопирани, но сето тоа имаше сериозни последици по репутаци- 
јата и кредибилитетот на реформите.

Но, ако транзицијата не може наполно да биде препуштена на 
спонтаните сили, тоа не значи дека државата може и треба да изработи 
таква стратегија на трансформација во која во детали ќе биде прецизирано 
што и како треба да се случи во наредните неколку години. Пред се, таа не 
може да го стори тоа затоа што човечкото знаење воопшто, а и конкретно, 
човечкото знаење за пазарите -  како што можеме да видиме во повеќе 
книги на Науек5 -  е далеку од тоа да биде совршено. Потоа, таа не треба да 
го стори тоа зошто нејзината вистинска задача е да ги дефинира основни- 
те насоки на стратегијата на транзицијата и да ги определи „правилата на 
игра”, истовремено оставајќи доволно простор на пазарните сили авто- 
номно да дејствуваат. Во спротивно, тоа би бил уште еден неуспешен

Види на пример кај Науек (1948).
5
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обид логиката на социјалниот инженеринг да се наметне на економските 
процеси.

У мешноста во оваа ситуација е успешно да се комбинира „плански- 
от” елемент на транзицијата, кој ги дава основните насоки на промените, 
со спонтаните сили кои го дефинираат контекстот во кои се одигруваат 
промените. За да се постигне тоа, Frydman и Rapaczynski (1994) сметаат 
дека греба да бидат исполнети два услова: а) процесот на промени да биде 
поставен така самиот по себе да генерира доволно информации кои ќе 
овозможат адекватно приспособување на стратегијата, и б) стратегијата 
да биде доволно флексибилна да остава доволно простор за спонтак 
развој на настаните.

На практично ниво, интересно е искажувањето на можеби најис- 
такнатиот реформатор во Источна Европа, V Klaus6: „Кога за првпат бев 
вклучен во реформскиот процес во Чехословачка верував дека дизајнира- 
њето и временскиот редослед на реформите можат да бидат контролира- 
ни. Откако сум дел на тој процес сега сум уверен дека грешев”. Тоа 
сугерира дека способностите на реформаторите и квалитетот на нивните 
реформи играат голема улога во успехот или неуспехот на економската 
транзиција, но дека нивната способност да влијаат на настаните кои 
самите тие ги иницирале е ограничена. Или, парафразирајќи ја прочуена- 
та изрека на Науек, можеме да кажеме дека транзицијата од социјалис- 
тичко во пазарно стопанство пред се ќе биде резултат на човечката акција, 
а не на човечкото планирање.
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Mihail PETKOVSKI

STRATEGIES FOR TRANSITION: CENTRAL ISSUES 

(Summary)  1

1. Transition from socialist to market economy includes several key elements, which, by their 
own nature, differ in time needed for their accomplishment. While some of them (macroeconomic 
stabilization and liberalization) can be adopted virtually "overnight”, others, like structural and institu
tional reforms, inevitably require more time. However, due to their interdependence, it is important 
that all major elements of the transition process be started approximately at the same time, for example 
within one year. In the absence of such a comprehensive approach, a critical mass of reforms is not 
created, which generates high economic and social costs, and inhibits the credibility of the whole 
process.

2. Those post-socialist countries which succeeded in the realization of consistent economic 
efforts, and energetic stabilization measures as well, now benefit from low inflation and positive rates 
of growth. Although this recovery is still not consolidated, it has contributed to transforming the pes
simistic mood into cautious enthusiasm regarding the economic perspectives of the ex-socialist 
countries. Western countries bear a great responsibility for the sustainability of this trend, particularly 
with regard to measures that determine the access to markets for exports from the Central and East 
European countries. These exports account for about 2% of total Western imports, but more than 50% 
of the total exports of the former socialist countries.

3. Reforms in Macedonia are proceeding at a slow pace, which is due to several factors. First, 
after independence, the Macedonian economy was hit by a series of external shocks. Second, the 
capacity of our administration to create, implement and administer new laws is limited. Third, the two 
multi-party governments have led an economic policy without a permanent team of economic advisers, 
which is at variance with the international experience. Fourth, the two governments have had a short-
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lived and uncertain mandate, which, by definition, has limited their decision -  making capacity, and 
their ability to resist pressures from different interest groups.

In order to sustain the initial results of the stabilization program, and to stop the worryingly 
persistent fall of output, it is necessary to accelerate the reform process as the only way to stimulate 
supply and raise overall production capacity. In a case of failure to do this, we may expect the very well 
known phenomenon of ’’reform fatigue", even before the main set of reform measures is launched.



Трајко СЛАВЕСКИ

НЕКОИ ОГРАНИЧУВАЧКИ ФАКТОРИ НА ТРАГОИЦИ ЈАТА 
ВО МАКЕДОНИЈА

В о в е д

Република Македонија, иако за „транзитолозите” се наоѓа во длабо- 
ка сенка на несреќните случувања на територијата на некогашна Југосла- 
вија, според сите белези се вбројува во групата земји во транзиција. 
Повеќето домашни автори сметаа дека Македонија, која стана независна и 
суверена држава по распаѓањето на некогашна Југославија, има компара- 
тивни предности во однос на другите постсоцијалистички земји за 
трансформирање на стопанството, доколку се има предввд степенот на 
присутноста на пазарни елементи во економијата во претранзициониот 
период. Се очекуваше дека овие предности ќе се материјализираат низ 
темпото на реформите и остварените резултати. За жал, фактите говорат 
дека на планот на реформите во 1994 г. Македонија е речиси на почеток, 
go бројни присутни ограничувачки фактори кои го инхибираат процесот.

Доколку се стават на страна последиците од негативните екстерни 
ефекти кои земјата ги трпеше и ги трпи како резултат на „војните на 
југословенската сукцесија” и познатите проблеми со Грција, остануваат 
бројни фактори од субјективна и објективна природа (политички, со- 
циолошки, социјални, институционални, теоретско-спознајни итн ), кои 
го одредуваат темпото на транзицијата Во овој труд, вниманието се 
фокусира на некои политички, институционални и субјективни фактори. 1

1. Полит ички ограничувањ а и д и л е м и

Земјите во транзиција веќе четири години се учесници во процесот 
кој претставува историски преседан во светски размери -  симултано
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воведување на парламентарна демократија и пазарна економија. Конкрет- 
ниге околности во кои најголемиот број од нив се најдоа по распаѓањето 
на тоталитарните режими и системите на централно-планското сто- 
панство, ги оставија без избор - определбата за едниот воедно значеше и 
определба за другиот елемент на промените. Уште на самиот почеток 
скептиците ја искористија својата шанса. Песимистичките оценки дека 
овие земји „загризале многу повеќе одошто можат да проголтаат” и дека 
со едновремено воведување на парламентарната демократија и пазарната 
економија тие можат да завршат без двете, беа присутни во стручната и 
пошироката јавност. Како латентна се посочува опасноста од авторитар- 
ните алтернативи. Јавноста нестрпливо очекува резултати, и тоа на 
краток рок, кои владите на овие земји тешко дека ќе можат да ги остварат. 
„Разочарувањето произлегува од бавното темгш на приватизацијата, ре- 
дуцирањето на работни места што неа ја придружуваат, акумулираното 
богатство од страна на оние што се успешни во оваа работа, како и 
очигледно долгите доцнења пред да се појават резултатите. Овие те- 
шкотии, секако, се резултат на илузии и погрешно разбирање од страна 
на јавноста Тие не сфаќаат дека дури и во стопанските чуда од Далечниот 
Исток (Ј. Кореја, Тајван, Сингапур, Хонг Конг, Малезија -  Т. С.) беа 
потребни децении пред инвестираниот напор да даде забележителни 
резултати”.1

Се покажа дека воведувањето на демократските постапки и проце- 
дури оди многу побрзо и полесно одошто креирањето на систем на 
пазарна економија со доминантна приватна сопственост. Но, со сигур- 
ност може да се претпостави дека демократијата, за да биде одржлив 
систем на политичката организација, бара економско заздравување и 
подем. Но, „што е подолго времето кое е потребно пазарната економија да 
ги пружи добрата во услови на демократијата, авторитарната алтернатива 
ќе изгледа се попривлечна1 2

Претходните размислувања упатуваат на потребата од анализа на 
компатибилноста, односно корелираноста на демократијата и растот. 
Неретко се посочува примерот на источно-азиските „тигри”, а во поново 
време и „кинескиот пат”, како пример за успешно чекорење по патот на 
реформите, според принципот „прво капитализам подоцна демократија”. 
Во 1992 г. Lee Kuan Yew, човекот со кого се поврзува стопанското чудо на 
Сингапур во последните триесетина години, често посочуван како „про- 
духовен автократ” par excelance, има речено: „Јас не верувам дека демо-

1
Види: Baumol (1993), р. 2.

2
, Види: Brqv̂ n (1993), р. 69.
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кратијата неизоставно води кон развој. Јас верувам дека она што една 
земја треба да го развие повеќе е дисциплината одошто демократијата. 
Преголемата демократија води кон недисциплина и безредие, што е 
штетно за развојот .

Наспроти тоа, индиските политичари како изговор за бавниот 
растеж на стопанството на Индија често ја наведувале демократијата, 
цена која, според нив, и покрај претходното, вреди да се плати. Фактот 
дека политиката треба да се оправда пред бирачите, според нив, го 
отежнувал спроведувањето на мерките,

Доколку се погледне политичкага и економската карта на светот, 
еден факт е неизбежен: демократијата и богатсгвото, односно достиг- 
натото високо ниво на економска развиеност одат заедно. Постои висок 
степен на корелација помеѓу политичката слобода и економскиот про- 
сперитет. Причините за економскиог иодем иа земјите од Далечниот 
Исток во услови на помалку или повеќе авторитарни режими треба да се 
бараат во други фактори, заеднички за овој регион. Или, како што 
наведува The Econom ist:: „Ако диктатори ге ги збогатуваа земјите, Африка 
би била економски колос”.3 4

Синтагмата за т.н. „кинески пат,Ј се користи за посочување, на при- 
мер за посупериорен модел, во кој пазарните реформи и претходат на по- 
литичката демократизација, Редоследот на настаните „прво капитализам 
а подоцна демократија”, според некои создава подобри шанси за постиг- 
нување на двете цели одошто обратниот редослед, како што е случајот со 
источноевропските земји.5 Но, наспро ги сите консидерации, според Ва1- 
cerowicz, поранешен министер за финансии и заменик-премиер на Пол- 
ска, беспредметни се сите дискусии околу ова прашање во контекстот на 
настаните во Источна Европа, поради тоа што: „Демократската револуци- 
ја во Источна Европа во голема мерка претставуваше спонтан (т.е. непла- 
ниран) историски настан. Штом еднаш таа започна, редоследот прво 
демократија а подоцна -  да се надеваме -  капитализам беше неминовен, 
поради тоа што треба помалку време за организирање на избори и поли- 
тички партии одошто да се приватизира поголемиот дел од стопанство- 
то”.6

3
Според The Economist (August 27,1994), р. 17.

4
The Economist (1994), op. cit., p. 17.

5
Повеќе за ова во Balcerowicz (1993), р. 17.

6
Balcerowicz (1993), р. 18.
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Успешноста на „кинескиот пат” и неговото посочување како при- 
мер за градуални реформи се релативизира со укажувањето на специ- 
фичните услови во Кина. Високите стапки на растеж во Кина по рефор- 
мите започнати кон крајот на70-те години, според повеќето аналитичари, 
се должат на приватизацијата во земјоделството, во кое беа опфатени 
околу 80% од населението. Станува збор за законитиот процес на деагра- 
ризација, чиишто ефекти во зголемувањето на општествениот производ 
повеќето земји во транзиција веќе ги искусиле пред повеќе децении.

Наредно прашање е дилемата околу видот на политичкото уредува- 
ње и способноста на системот за економски реформи. Една скорешнап
студија на Вашингтонскиот институт за меѓународна економија се 
задржува на 13 случаи на смели економски реформи, кои опфаќаат, пред 
се, радикална либерализација на трговијата и/или драстични промени во 
даноците и јавните издатоци. Мострата опфаќа богати и сиромашни 
земји, како и демократски и недемократски режими. Пример за успешни 
реформи изведени од авторитарни влади се: Чиле во 1983 г., Индонезија 
во 1982 г., Мексико во 1987 г. и Јужна Кореја во 1979 г. Во Турција, чијшто 
случај е по малку специфичен, реформите беа започнати за време на 
демократската влада, која беше срушена од армијата Наредната де- 
мократска влада успешно ги продолжи реформите. Во шест случаи (Авс- 
тралија во 1982 г., Колумбија во 1989 г., Нов Зеланд во 1984 г., Полска во 
1990 г., Португалија во 1985 г. и Шпанија во 1982 г.), успешните реформи 
беа изведени од страна на влади кои беа „недвосмислено демократски”. 
Заклучокот е дека и демократските и авторитарните режими, под опреде- 
лени околности, се способни за успешно изведување на економските 
реформи.

Сепак, постои една битна разлика. Демократските режими пружаат 
поголема сигурност во континуитетот на политиката. Економските суб- 
јекти го прилагодуваат своето однесување кон предвидливото однесува- 
ње на институциите на системот. , Гзневолентен диктатор може да 
направи се исправно во областа на економската политика; и, ако го стори 
тоа, неговата економија ќе расте побрзо. Но, тој не може со сигурност да 
вети дека оваа политика ќе трае; делумно затоа што тој може да ја 
суспендира без претходна најава, а делумно затоа што кога ќе умре или 
кога ќе се повлече може да биде заменет од небеневолентен диктатор”.7 8

7
Види: Williamson (1994).

8
The Economist (1994), р. 19.
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Интересен е податокот изнесен во Светскиот извештај за развојот 
за 1991 година9, во врска со успешноста на програмите за структурно 
прилагодување поддржани од банката Анализата покажува дека, во гло- 
бала, земјите со демократски режими покажуваат, во просек, поголеми 
резултати од авторитарните режими. Но, се укажува на фактот дека во 
одредени земји со екстремно поларизирани политички системи кои 
генерираат политичка а со тоа и економска нестабилност, перформансите 
се пониски одошто во некои авторитарни режими.

Во Македонија, барем досега, прашањето околу изборот меѓу де- 
мократијата (повеќепартиски систем на парламентарна демократија) и 
авторитаризмот било беспредметно. На политичката сцена егзистираат 
голем број политички субјекти, големи и мали, значајни и безначајни, 
кои, покрај другото, нудат богато и разновидно мени за патот во сто- 
панските реформи. Охрабрува фактот што, непосредно пред вторите 
парламентарни избори, кога е пишуван овој текст, се чувствува кон- 
центрација на гласачкото тело околу неколку политички блокови, што 
претставува основна претпоставка за формирање на силна и одговорна 
влада.

Неодминливо е прашањето за постоење на социјален консензус во 
периодот на транзиција. По декомпозицијата на овој процес на неговите 
составни делови (макроекономска стабилизација, либерализација и ин- 
ституционални и структурни реформи, пред се, приватизација) се намет- 
нува заклучокот дека во изминатите неколку години, што се однесува на 
првите две компоненти на процесот на транзиција, разрешени се бројни 
дилеми, кога е во прашање поддршката од страна на пошироката јавност. 
Со оглед на поголемото присуство на пазарни елементи во системот и 
порано, во однос на повеќето останати постсоцијалистички земји, ли- 
берализацијата имаше веќе солидна подлога и основната насока на деј- 
ствување беше зголемувањето на нејзиниот опфат.

Првите две македонски влади по напуштањето на еднопартискиот 
систем (на премиерите Кљусев и Црвенковски) покажаа дека во земјата 
има знаење и подготвеност за борба против хиперинфлацијата. Јавноста 
ги почувствува негативните економски и социјални реперкусии, кои со 
себе ги носи хаосот наречен хиперинфлација. Новите институционални 
решенија за поставеноста на Народната банка на Македонија во системот, 
зголемениот степен на дисциплина на македонските влади, односно 
зголемената свест кај политичарите за опасности.те од „расипувањето” на

World Development Report 1991.
9
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националната валута, како и претходно споменатиот однос кон хипер- 
инфлацијата на македонските граѓани, претставуваат една од големите 
придобивки на економски план во новата македонска држава.

Темпото на одвивање на структурните и институционални рефор- 
ми е причина за загриженост. Сите обиди за стабилизација на економ- 
ските текови во земјата, што може да се заклучи од досегашната практика, 
се со многу краток здив доколку не се проследени со адекватни структур- 
ни реформи. Делотворната приватизација е основен предуслов за нивно- 
то спроведување. За жал, повеќе од три години процесот на привати- 
зацијата во Република Македонија е блокиран. Во групата земји во 
транзиција, доколку се исклучат неколку земји директно инволвирани во 
војна, Македонија го зазема неславиото последно место според темпото 
на приватизацијата и резултатите од неа.

Симптоматично е што партиите на власт во Република Македонија, 
во периодот пред изборите, не беавоопшто заинтересирани за забрзување 
на процесот на приватизација. Во сите земји во транзиција во кои во текот 
на минатата и оваа година беа спроведени парламентарни избори, едно 
од основните прашања врз кое партиите кои партиципираа во власта го 
фокусираа своето и вниманието на избирачите, беше забрзаната привати- 
зација. Неподготвеноста да започне процесот, според наше мислење, се 
должеше на стравот од политичките ризици од нужните структурни 
промени. Исто така, делумно, односот кон приватизацијата кај нас може 
да се објасни со испреплетените интереси на разни интересни групи кои 
ги користат своите контролни функции во облик на неформални сопстве- 
нички права за нелегално стекнување со сопственост.

Политичкиот опортунитет е основниот предуслов за успешно 
спроведување на процесот на приватизацијата. Лажна е дихотомијата 
„праведна” и брза, наспроти „ефикасна” па„макар и бавна” приватизација. 
Политичкиот опортунитет, односно спроведливост на приватизацијата, 
нужно вклучува постоење или перцепција за присутноста, во очите на 
јавноста, минимум праведност на постадките. Ова и дава легитимитет на 
акцијата и поддршка во очите на јавноста, ги слабее социјално- поли- 
тичките тензии и ја зголемува кооперативноста помеѓу различните соци- 
јални слоеви и групи во општеството, што претставува основа за по- 
длабоки реформи.

Во моментов, прифаќањето и спроведувањето на моделот за брза и 
масовна приватизација е предуслов за спроведување и на останатите 
структурни реформи.
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2  П азарнит е институции и  транзицијата во  М акедонија

Од аспект на прогресот, развојот на постојните, како и воведување- 
то нови институции игра подеднакво значајна улога како и примената на 
новите технологии во производствениот процес. Ова е факт на кој често се 
заборава или, пак, неговото значење се минимизира. Поимот „иновација” 
не треба да се врзува исклучиво со, на пример, инвенцијата на наизме- 
ничната струја, туку и со раѓањето и развојот на институции како што се 
банките и современите корпорации. Побрзиот развој на пазарните инсти- 
туции во Македонија во однос, на пример, на другите земји во транзиција 
би претставувал делумна компензација за техничко-технолошкото наза- 
дување во однос на развиениот свет.

Дисциплината „институционална економија” укажува на значење- 
то и закономерностите во развитокот на институциите. Тргнувајќи од 
нивната ригидност, која произлегува од природната потреба на луѓето 
кои партиципираат во функционирањето на одредена институција, за 
претворање на сопствените постапки и однесување во определена рути- 
на, институционалистите се песимисти во однос на можностите за брзо 
трансформирање на постојните институции во земјите во транзиција во 
институции на современата пазарна економија. Според Murrel еден од 
најзначајните претставници на оваа школа,10 * конструирањето на нови 
институции е скапо и тешко, но реконструирањето на старите би можело 
да биде дури и поскапо. Следи препораката дека процесот на транзиција 
треба да тече еволутивно, а соодветната цел треба да биде „креирање на 
приватен сектор”. Притоа, приватизацијата е само еден од патиштата кон 
остварувањето на оваа цел.

Колку и да се значајни претходните тези наидуваат на сериозна 
критика. Ќе наведеме едно карактеристично мислење:11

„Постојат најмалку три причини зошто еволуционистичката при- 
казна е неприфатлива Прво, визијата за рестриктивна регулација на 
државниот сектор за време на пролонгираниот транзиционен период е во 
голема мерка нереалистична. Второ, прашање е дали идејата дека може да 
ее развие здрав приватен сектор, додека државниот сектор продолжува да 
егзистира, е остварлива. И трето, доколку не се приватизира, државниот 
сектор нема да се стеснува со тек на време. Наместо ова, тој најверојатно 
ќе стане цицач на државни средства”.

10
Види: Murrel (1992).

Види: Frydman and Rapaczynski (1994), р. 2.
11
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Процесот на приватизација, според наше мислење, е од судбинско 
значење за институционалниот развој на Македонија. Во светската инте- 
лектуална заедница, која секојдневно ги следи теоретските и практични- 
те пробиви на планот на приватизацијата и, пошироко, за транзицијата, 
што се однесува до можностите за нејзино спроведување, одамна е речиси 
се јасно. Една типична констатација би гласела:12

„Првичниот инстинкт на носителите на економската политика од 
Источна Европа и нивните советници од Запад беше да се избегнат 
експериментите и да се следат добро познатите преседани, како што се 
лриватизациите во британски стил, кои вклучуваа продавање на акции на 
јавноста или на селектиран број на приватни инвеститори. Од причини 
што во овој момент се дури и премногу познати за да се елаборираат во 
детали обидите да се копираат приватизациите од Запад беа, во голема 
мера, неуспех”

Практиката на спроведување на транзицијата исфрли на површина 
еден парадокс. Компаративната анализа покажува дека земјите во кои 
стопанскиот систем имаше претрпено најмали реформи во смисла на 
децентрализација, деетатизација и внесување на елементи на управување 
од страна на вработените, како што беа Чешкословачка, Романија па и 
Бугарија, се најдоа во поповолна стартна позиција на почетокот на 
претстојните грандиозни реформи. Полска, Унгарија и, секако, неко- 
гашна Југославија поминаа низ еден период на реформи што „произведе 
значително децентрализиран систем, со мноштво на специјални интере- 
си, кои се борат за пристап кон скудните ресурси во еден процес над кој 
централните планери одамна ја изгубиле својата контрола”.13 Ваквиот 
феномен некои автори го нарекуваат „предности од заостанатоста”.

На теренот на Македонија, која спаѓа, барем по дефиниција, во 
групата земји со најдалекусежни реформи во претранзициониот период, 
овој хендикеп се огледа во крајно нејасната иницијална дефинираност на 
сопственичките права. Во нашата стручна и научна јавност се уште се 
потценуваат трагичните последици по ова прашање кои ги остави зад 
себе т.н. општествена сопственост. Ситуацијата во која врз сопственоста 
со подеднаков легитимитет претендираат работниците, менаџерите, др- 
жавните органи, политичките партии, јавноста и граѓаните, и кој уште 
не, претставува, како што може да се види и од досегашната практика, 
мошне неповолно милје за одвивање на транзицијата. Заграбувањето на

12
Според Frydman and Rapaczynski (1993), р. 11.

13
Види: Frydman and Rapaczynski (1994), p. 169.
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сопственоста од страна на вработените и менаџерите во повеќе ма- 
кедонски претпријатија, покриено под превезот назаконската регулатива 
со крајно сомнителен легалитет, не е ништо друго туку материјализација 
на сопствената моќ, односно немоќта на другите и на општеството во 
целина.

Споменатиот развој на настаните не само што го инхибира ната- 
мошното одвивање на приватизацијата туку, за жал? доколку нешто 
сериозно не се промени за еден подолг временски период ја одлага 
неопходната потреба за воспоставување на соодветен систем на „корпора- 
тивно управување” во нашите големи и средни претпријатија* Контрола- 
та од страна на инсајдерите (работниците и менаџерите) не ветува 
ефикасно „корпоративно управување”, што е речиси апсолвирано пра- 
шање во современата економска теорија. Просторот не ни дозволува 
поширока елаборација по ова прашање.

Државната администрација има посебно место во спроведувањето 
на реформските зафати.14 Но,:

„Има многу работи кои француската или германската бирократија 
би можеле да ги остварат задоволително (или дури многу) добро, кои 
изгледа се целосно неостварливи за источноевропејците. He треба да 
изненадува фактот што на владите од Источна Европа можеби ќе им треба 
исто толку преструктурирање и подмладување како и на посткомунис- 
тичката индустрија и услужниот сектор”.15

Коментар во врска со капацитетот и потребата за реформирање на 
македонската државна администрација, се чини дека не е потребен.

3. С уб јек ги вн и  ограничувањ а  
(улогата на личноста во  транзицијата)

Една од причините за бавното одвивање на реформите во Републи- 
ка Македонија, според наше мислење, е отсуството на јасна визија за 
зафатите и редоследот на потезите. Се разбира, визија може да постои 
само доколку има визионери. Академските економисти во Македонија во 
изминатиот четиригодишен период (поточно кохортата на возраст меѓу

14
Заинтересираните за компаративна анализа на државната администрација во земјите 

на Источна и Централна Европа треба да го погледнат специјалното издание на реномира- 
ното списание Public Administration, April 1993.

15
Види: Frydman and Rapaczynski (1994), p. 95.
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40 и 50 години), ја пропуштија можноста сериозно да се наметнат со 
својот стручен и морален авторитет, крчејќи го патот кон изградба на 
современ систем на пазарно стопанство. Македонската транзиција не 
изнедри луѓе (економисти) од ковот на Чехот Вацлав Клаус или, пак, 
Полјакот Лешек Балцерович. Станува збор за врвни академски економис- 
ти кои и претходно кореспондирале со современата економска теорија во 
светот. Во историските судбоносни времиња за нивните земји тие имаа 
знаење, доблест и храброст, тактичност и ароганција за да се наметнат и 
да го преземат во свои раце водството низ економските реформи.

По сериозното студирање на стандардната економска теорија во 
текот на 80-те години, индивидуално, со посета на универзитети во САД 
и низ организирање на полулегални семинари во земјата, Вацлав Клаус, 
уште пред колапсот на стариот комунистички режим во Чешкословачка, 
ја имаше потребната визија и индивидуална храброст да се соочи со 
монументалните теоретски и практични проблеми во процесот на тран- 
зицијата. Во март 1989 г., за време на одржувањето на првата легитимна 
меѓународна економска конференција во Чешка по Н-та светска војна, 
Клаус, запрашан од еден свој пријател дали Чешкословачка, најригидно 
организираната централно-планска економија во Источна Европа, би 
можела било кога да биде трансформирана одговорил со следниве зборо- 
ви: „Да, но тоа би морал да го Ваправам јас самиот”.16

Во јануари 1990 г. како министер за финансии, Клаус беше во 
состојба и практично да ги спроведе своите идеи. Во тоа му помагаа 
неговите поранешни колеги-економисти, како, на пример, Jazek, Tliska, 
Dlouhi, Dyba. Bo 1992 г. тој ги наведе следниве четири предуслови за 
сеопфатна економска реформа: „Прво, ние мораме да имаме јасна визија 
за тоа каде сакаме да одиме. Второ, мораме да имаме издржана реформска 
стратегија Трето, ние мораме да креираме нешто многу тешко -  поли- 
тички и социјален консензус во земјата за поддршка на реформата. И, 
четврто, мораме да почнеме”. За Клаус „третиот пат е најбрзиот пат кон 
третиот свет. Ние сакаме пазарна економија без придавки”.17

На почетокот на 1991 г. Клаус стана лидер на најголемата фракција 
на Граѓанскиот форум. На изборите одржани во јуни 1992 г. партијата на 
Клаус го доби најголемиот дел од гласовите на чешките гласачи. Ова му 
го обезбеди местото премиер во новата влада и му пружи можност уште 
позабрзано да ги турка реформите.

16
Види: Wood (1993).

17
Исто.
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Според речиси сите макроекономски показатели, како и успешно 
изведената брза и масовна приватизација, Чешката република се наоѓа на 
врвот во групата земји во транзиција. Македонија се уште го чека својот 
Вацлав Клаус.
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Trajko SLAVESKI

SOME LIMITING FACTORS IN THE TRANSITION PROCESS IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA

(S u mm a r y )

Although Macedonia for the majority of "transitologists" rests in the deep shadow of the unfor
tunate occurrences in the Balkans, it is a country in transition. Macedonia, while still within the former 
Yugoslavia, seemed to have an edge in reforming the economic system, compared with other post
socialist countries. Some domestic authors thought that this was a sufficient condition for a successful 
transition towards a market economy.

Unfortunately, the facts are at variance with these expectations - Macedonia in 1994 seems to 
be at the very beginning of the reform process, which is inhibited by a host of factors. One should bear 
in mind the numerous external shocks that have hit the country since it declared independence in 1991. 
However, there are still other factors (political, social, institutional, etc.) that determine the pace of 
transition.

This paper deals with the political limitations and dilemmas, institutional transformation, and 
some subjective factors, in the Republic of Macedonia.





СИСТЕМСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА





Н икола УЗУНОВ

ТРАНЗИЦИ ЈАТА HA EKQHOMCKHOT СИСТЕМ 
КАКО КОМПЛЕКСЕН ПРОЦЕС

П ром ена на сите елементи на системот

Транзицијата на економскиот систем не е обична стопанска рефор- 
ма, какви што постојат во сите земји и во сите времиња, туку е комплексен 
процес со промена на сите елементи на системот од што произлегува и 
премин кон нов економски систем. Во економската литература термини- 
те: транзиција, трансформација и реформа се користат и како синоними, 
но ако повнимателно се воочат сфаќањата без двоумење ќе се констати- 
раат разликите. Реформата претставува група на мерки за усовршување на 
постојниот систем или за пребродување на некои тековни проблеми во 
стопанството -  но секогаш во рамките на постојниот систем, каков и да е.

Етимолошки зборот „транзиција” означува премин од една ситуа- 
ција во друга; од една група на околности во друга Применет во областа 
на економијата овој термин се употребува токму во смислата на п р ем и н  
(лреод) од  еден  економ ски систем во  друг, при што се менуваат сите 
негови елементи.

Овие терминолошки разлики ги споменуваме тука не за некакво 
„школско” дефинирање на поимите, туку токму за да се нагласи со- 
држината и опфатот на процесот на транзицијата. Ваквото сфаќање е 
значајно за политиката како и за науката. За транзицијата е потребна цела 
стратегија а не само одделни програми. He само поради тоа што задачата 
е многу сложена туку и затоа што политиката кај транзицијата не успева 
ако презема само одделни мерки сукцесивно, а притоа да не бидат 
меѓусебно поврзани и синхронизирани. Напредокот во една насока се 
сопира под притисокот на проблемите од другите правци каде што нема 
напредок.
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Подруго е прашањето за брзината на процесот, и погрешно ќе биде 
ако се сфати дека тука се пледира за целосен и истовремено „брз” процес 
на транзиција. Ако така се сфати ќе произлезе залагањето за некаква „шок 
терапија”, а искуството на голем број земји покажува дека за транзицијата 
таа не успева.

И така, со транзицијата во поранешните социјалистички земји се 
очекува темелно и  ист овремено да се променат сите елементи на сис- 
темот, т.е. сите негови карактеристики; да се пребродат сите поранешни 
дефекти; да се изгради таков економски систем кои не само што ќе 
функционира успешно туку и ќе постигнува добри резултати по трите 
фундаментални цели на секој општествен систем -  економската ефикас- 
ност, социјалната.праведност и политичката слобода. Задачата е навис- 
тина сеопфатна, но само така можат да се постигнат саканите резултати. 
„Мудрите дискусии околу секвенционирање на реформите во земјите на 
Источна Европа станале ирелевантни со текот на збиднувањата. Тие 
земји сега немаат друг избор освен да се движат на сите фронтови 
истовремено -  или воопшто да не се движат” (Blanchard, et all., 1991).

За да биде сосема јасно тука нека бидат барем само спомнати 
елементите н а  економскиот систем за кои станува збор. Тие се:

-  сопственоста на капиталот (средствата за производство);
-  работните и деловните односи;
-  институционалната структура во економијата;
-  начините на управувањето во претпријатијата;
-  методите на уредувањето на вкупните стопански движења.
Економските системи се разликуваат според овие главни елементи, 

макар што можат да се набројат и други кои не би биле со таква важност. 
Значи, со транзицијата се врши промена на сите овие елементи. А ако се 
инсистира на најваж ните п ром ен и  тогаш како такви можат да се од- 
бележат:

-  ослободување на пазарот,
-  приватизација на сопственоста, и
-  преструктурирање на претпријатијата.
Околу овие главни насоки се надоврзуваат сите други и така се 

врши целата транзиција.

Т ри  прист апиво следењето н а  транзицијата

Земајќи ги предвид разните очекувања од транзицијата, како и 
разните препораки, а врз основа на искуството, следењето и анализите во
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многу од поранешните социјалистички земји, можат да се констатираат 
три пристапи (кои е корисно да се имаат предвид при секоја расправа во 
темава). Тие се:

Прво, пристапот на јавнот о м нение, односно, „конвенционалната 
мудрост”, како што се нарекува во литературата, т.е. субјективните сфа- 
ќања на граѓаните околу проблемите со кои се бореле во минатото, од 
една страна, и нивните надежи за позитивна преобразба во иднината, од 
друга страна. Доминантна карактеристика на овој пристап е субјектив- 
носта.

„Всушност, индивидуите се недоволно информирани и се држат за 
своите субјективни сфаќања кои се обоени од нивните сопствени недо- 
волни информации и кои влијаат врз нивните сфаќања за праведноста 
или неправедноста на политичко-економскиот систем” (North, 1988). He 
ќе биде грешка ако се каже дека јавното мнение се формира, и денес како 
и порано, под влијание на дневната политичка реторика на владејачката 
идеологија (нека е и нова) или на peiopmcata на опозиционите партии и 
сили или на некои нестручно коментирани информации во медиумите.

Овој пристап со реалност гледа дека нема враќање назад кон 
поранешната состојба -  колку и да се тешки животните проблеми во 
сегашниот период на транзицијата. Меѓутоа, поради непознавање на 
основните правила на економијата јавното мнение и денес очекува и бара 
преминот на нов сис/ем да го изврши пак државата, и само државата, како 
што таа ги спроведуваше сите реформи во минатото; државата да ги 
контролира процесите во стопанството -  дури и пазарот и цените и се 
друго; притоа државата да ги задоволува социјалните барања на сите 
слоеви на населението -  а да не гибне никого.

Второ, пристапот на неокласичната (неолибералнат а) и д ео л о ги ја  
од развиените западни земји, која не само што поранешниот (социјалис- 
тичкиот) систем го оценува како девијантна појава и како утописка 
замисла туку нуди свои идеолошки рецепти и за сегашната транзиција во 
источните земји -  макар што оваа е поинаква појава од трансформацијата 
во западните, бидејќи и реалната ситуација е различна. Оваа идеологија, 
на пример, замислува дека е доволно да се премине на парламентарна 
демократија во политичкиот систем, да се изврши брза приватизација на 
наследената државна сопственост и да се напушти планирањето -  па 
транзицијата ќе биде завршена. А кога се јавуваат проблемите, на пример 
превработеноста и невработеноста, одговорот на овој идеолошки пристап 
е, едноставно, дека „без жртви нема прогрес” и дека „нема друга алтерна- 
тива”.
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Во поранешните социјалистички земји овој пристап е навлезен со 
приливот на голем број и разни мисии, семинари, експертски групи, 
советници и сл. Често, овие луѓе немаат никакви знаења за специфичните 
проблеми на одделните земји, а настапуваат авторитетно со формулите 
освоени во своите матични универзитети. (Патем речено, таков пристап 
веќе неколху децении од нив е присутен и во земјите во развој кои, исто 
така, се со различна положба.).

Трето, аналитичкиот пристап на науката кој настојува со реални 
погледи да даде свој придонес во процесот на транзицијата. Овој пристап 
не ја негира неокласичната (неолибералната) економска теорија, како 
што не ги негира ни кејнзијанската теорија или теоријата за мешана 
економија или економските концепции на социјалдемократијата, па дури 
ниту класичната марксистичка економска анализа. Аналитичкиот прис- 
тап само се оградува од идеолошките доктрини и митови на сите овие 
школи -  а се користи со нивните методи на истражување, како и со 
аналитичкиот инструментариум на многу други современи економски 
теории, што, на крајот на краиштата, го сочинува основното јадро на 
економската наука. Поконкретно зборувајќи аналитичкиот пристап во 
истражувањето на транзицијата се состсш во:

-  третирање на поранешниот систем како историски факт и како 
неуспешен обид за изградување систем кој би бил поинаков од капита- 
листичкиот,

-  испитување на причините за неуспехот на поранешниот систегм,
-  согледување и уважување на специфичните разлики кај одцелни- 

те земји,
-  предлагање мерки за поуспешен тек на процесот на транзицијата,
-  анализирање на проблемите во периодот на транзицијата,
-  следење на резултатите по одделни земји.
Со ваков пристап се служат мнозина економски истражувачи во 

самите источни земји а и некои кои доаѓаат од западните. Секако, 
најпознат е Јанош  К орнаи. Со таков пристап тој го анализираше пора- 
нешниот социјалистички систем -  а и сегашната транзиција. Еве, на 
пример, што вели тој за својата работа: „Моето сопствено размислување 
беше под влијание на голем број автори. Меѓутоа, би сакал посебно да 
истакнам четири имиња, тие на Маркс, Шумпетер, Кејнз и Хајек, бидејќи 
тие извршија најголемо влијание врз моите идеи и врз методот на 
пристапот кон проблемите. Би можело да ми се приговори дека овие 
четири џинови меѓу мислителите презентираат сосема различни поли- 
тички принципи и научни филозофии. Тоа е точно, и можам да додадам,
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без да ги изнесувам имињата, дека настојував да искористам многу од 
неокласичната економска теорија, на пример, или од резултатите на 
денешниот западен институцконалистички пристап во општествените 
науки. Тие кои го осудуваат ова множество од инспирации би можеле да 
одат така далеку што ќе го наречат овој пристап еклектицистички. Но, се 
надевам дека ќе има некои со поприфатлива оценка, некои кои го одобру- 
ваат мојот обид на синтеза меѓу делумно спротивните и делумио компле- 
ментарните пристапи што се дојдени од неколку разни насоки” (Kornai, 
1992).

Веројатно не ќе биде грашка ако се каже дека досега во светот уште 
не е изградена една посебна и заокружена економска теорија за транзици- 
јата, како група на веродостојни тези со аргументирани докази, иако се 
чувствува голема потреба од таква посебна теорија. Така останува да се 
применува универзалниот аналитички пристап на економската наука, 
макар и како еклектицистички. Според тоа̂  во случајот на одделна земја 
во транзиција (на пример, во Република Македонија имајќи ги предвид 
реалните сили на науката и на политиката) поупатно е да се држи 
правецот кон изградување на адекватна стратегија одошто да се бара 
некаква теорија. А во тој правец аналитичкиот пристап на економската 
наука е сосема адекватен и доволен.

К онт роверзни р асп рави  во  светот

На прво место треба да се констатира дека сега економските и 
политичките расправи уште повеќе се контроверзни одошто порано, што 
е сосема разбирливо бидејќи нема едноумие кое ќе се наложува а и 
процесите се контрадикторни, нестабилни и несигурни.

На самиот почеток, т.е. во 1989, во 1990 и во наредните две-три 
години, во бившиот СССР и во другите земји на Источна и Централна 
Еропа, па и во бивша Југославија, се водеа остри расправи кои излезот од 
кризата на поранешниот систем го бараа во три алтернативни насоки.

Според едната тогашна насока, која може да се нарече ’’ум ер ен а ”, 
требало да се продолжи со реформските зафати започнати од осумде- 
сеттите години, какви што беа: „перестројката” во СССР, „солидарноста” 
во Полска, „стабилизационата програма” во СФРЈ, „новиот стопански 
механизам” во Унгарија и сл. Се сметаше дека со решително спроведува- 
ње на мерките на реформите системот ќе добие нови сили, ќе ги реши 
текуштите проблеми и ќе постигне задоволителни резултати во ната- 
мошниот развиток на стопанството.



54 НИКОЛА УЗУНОВ

Според втората насока, која може да се нарече "конзерват ивна” 
требало да се престане со реформските зафати и системот да се врати на 
ортодоксниот социјализам. Ова гледиште сметаше дека грешката била и 
порано бидејќи се правеле обиди за реформирање на тој систем, наместо 
да се зацврстуваат веќе изградените негови елементи. Правилото на 
конзистентноста не дозволува некохерентни комбинации.

Според третата насока, која може да се нарече ’’ради к алн а”, треба да 
се премине на нов модел на општественото уредување со напуштање на 
планскиот и премин на пазарен систем, при што треба да се променат 
сите елементи, а исто така суштествено да се намали улогата на државата 
и да се почуствуваат правата на граѓаните. Уште во првата стратегија за 
транзиција во Русија беше напишано: „Програмата ја поставува задачата: 
се, што е можно, да се земе од државата и да им се даде на луѓето. Има 
сериозни основи да се смета дека со тоа што ќе му се врати на народот 
значаен дел од сопственоста и ресурсите со разни начини ќе се обезбеди 
нивно многу поефикасно стопанско користење и ќе овозможи да се 
избегнат многу од негативните појави во процесот на премин кон паза- 
рот. Неопходно е решително да се скратат сите државни расходи... Секој 
човек, секое претпријатие, секоја територија или суверена република ќе 
согледат во предложената програма одзив на своите крвни интереси и ќе 
добијат со нејзина помош можност да дејствуваат за реализирање на овие 
интереси веќе сега и брзо” (Шаталин et all., 1990).

Од острите контроверзни политички дебати и теоретски расправи 
произлезе превладување на третата, т.е. на насоката кон радикален пре- 
мин на нов систем. Но, противречните расправи и сега не престанаа туку 
се јавијадве ст руиво самата трета, радикалната, насока. Сега прашањето 
е за брзината на промените.

Едната струја е за брза пром ена  на систвмот, бидејќи во периодот 
на транзиција е неминовна појавата на нови проблеми, и ако таа не се 
изврши брзо незадоволствата ќе растат и ќе се шират па ќе се јави 
опасност од реставрација на социјализмот, т.е. од победа на втората 
(конзервативната) насока. Оваа струја е под влијание на неолибералната 
филозофија. Неа ја поддржува, на пример, и Џефри Сакс.

Другата струја е за пост епени п ром ен и  на системот. Објаснување- 
то е дека социјалните проблеми предизвикани од транзицијата треба „да 
се држат под контрола” и да се решаваат со нејзиниот тек. Инаку, токму 
тие можат да избувнат како вулкан и да доведат до реставрација или до 
нов тоталитарен систем. Оваа струја е следбеник на неокејнзијанската 
филозофија и на сбцијаддемократската струја од Западна Европа. Со такви
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предупредувања пред неколку години се беше искажал, на пример, и Џон 
Кенет Галбрајт.

Контроверзните насоки, струи и погледи се карактеристични не 
само во политичките дебати и теоретските дискусии туку и во варијации- 
те на јавното мнение на граѓаните, во барањата на стопанствениците, во 
новинарските написи итн. На таков начин и стручната економска публи- 
цистика ги следи и ги оценува мерките и резултатите од транзицијата во 
одделните поранешни социјалистички земји, па земјите се рангираат, им 
се ветува поддршка, или не, се посочуваат како пример, или не, итн.

Освен по прашањето за брзината контроверзни расправи има и во 
врска со длабочината на промените, т.е. на интензитетот на промените во 
секој од основните елементи на економскиот систем. Така, при промена- 
та на сопственоста најрадикалните погледи сметаат дека речиси ништо 
не треба да остане во државна односно јавна сопственост, а умерените 
велат дека и по спроведувањето на приватизацијата во јавна сопственост 
ќе остане значаен сектор на стопанството. Слично на ова, по прашањето 
за институционалната структура и за меѓуинституционалните интерак- 
ции најрадикалните погледи сметаат дека на државните органи треба да 
им останат многу мали ингеренции, а умерените велат дека и по дерегу- 
лацијата и либерализацијата државните институции ќе имаат значајни 
функции, бидејќи стопанството и по транзицијата останува да биде еден 
многу сложен механизам, односно организам. Слични се погледите и по 
сите останати прашања на транзицијата.

И така, „има неколку причини за тоа што задачата да се дизајнира 
транзицијата се покажува фасцинантна, посебно за економистите. Прво, 
проблемот е нов: ниедна земја пред 1989 година не го имаше напуштено 
комунистичкиот политички и економски систем. Второ, досегашното 
искуство покажува дека земјите што почнале со транзицијата се соочуваат 
со заеднички проблеми и тешкотии. Од една страна постојат значајни 
разлики во наследените ситуации и во избраните ориентации на владите 
на овие земји, но, од друга страна, сличностите во проблемите со кои тие 
се соочуваат и тешкотиите со кои се среќаваат доведуваат до заклучок дека 
постои една логика во процесот на транзицијата Трето, отсуството на 
било какви историски паралели и ограниченото искуство на стопанствата 
во транзиција пружат можност и предизвик за составување на норматив- 
ни сценарија за транзицијата. Меѓутоа, произлегува дека е вонредно 
тешко такви да се конструираат. На крајот, проблемите не чекаат додека 
аналитичарите пронајдат солуции; решенијата кои сега се донесуваат 
можат да предизвикаат непоправливи консеквенци. Резимирано може да 
се каже дека проблемите притискаат бидејќи се нови, бидејќи се докосну-
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ваат до голем број луѓе со многу значајни ефекти, бидејќи претставуваат 
интелектуален предизвик и бидејќи интелектуалниот прогрес може да 
има значаен придонес за квалитетот на одлуките” (Clague and Rausser, 
1992).

Специфичностите к а ј одц елн и  гр уп и  н а зем ји

Вообичаено е и сега кога се следат процесите на транзицијата, како 
и порано кога се оценуваше функционирањето на социјалистичкиот 
економски систем, сите поранешни социјалистички земји да се трети- 
раат како една единствена група и да се изнесуваат општи констатации, 
но кои затоа се и површни. Таков е, често, пристапот на неокласичната 
(неолибералната) теорија и идеологија, а и пристапот на јавното мнение. 
Меѓутоа, аналитичкиот пристап на науката не се задоволува само со 
ваквите општи констатации па настојува процесите да се посматраат и 
според поконкретните манифестации во одделни земји или во одделни 
групи на земји.

Така, со аналитичкиот пристап можат, и денес како и порано, да се 
разликуваат барем п ет груп и  ”ист очни” зем ји . Тие се:

-  земјите од бившиот СССР,
-  земјите во Централна Европа,
-  земјите од поранешната СФР Ј,
-  Кина и социјалистичките земји на Далечниот Исток, и
-  некои земји во развој кои порано имаа просоцијалистичка ориен- 

тација.
До скоро називот „источни” се однесуваше на сите поранешни 

социјалистички земји, од ИсточнаГерманија до Северна Кореја, па и сега 
тој, често, се уште така се употребува. Меѓутоа, сегашната транзиција на 
политичкиот и на економскиот систем покажува значајни разлики во 
редоследот на мерките, во насоките и струите, макар што има и значајни 
заеднички карактеристики. Истовремено, се јавија промени во меѓусеб- 
ното политичко и економско поврзување. Така, веќе се стигна до јасно 
разликување на групата земји на Централна Европа, во која се вклучуваат 
(но не сосема оправдано) и земјите на Југоисточна Европа (Балканот).

Ваквото разликување има и практично значење при меѓусебното 
угледување во врска со можните мерки и со резултатите на транзицијата. 
Неаналитичкиот пристап посочува само на резултатите. Така, на пример, 
се посочува на денешните успеси во Кина -  без оглед на фактот што
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ниедна земја од другите групи не може на неа да се угледа, поради 
големите разлики во специфичните услови (како што не може да се 
угледа ниту на Јапонија или на САД).

Во земјите на Централна Европа транзицијата на системот за- 
почна како и во земјите од бившиот СССР, од почетокот на деведесеттите 
години, но има разлики во редоследот на мерките, во пројавените пробле- 
ми, во постигнуваните резултати итн. Прва разлика претставува фактот 
што сегашната транзиција на системот во земјите на Централна Европа 
се врши без влијание од Русија, и, се разбира, без наложување (каков што 
беше случајот порано), па и без некаков стандарден „модел”. Сега секоја 
одцелна земја изработува своја стратегија, донесува програма, спроведува 
мерки итн. Има меѓусебно угледување, но само за да се користи искуство- 
io.

Всушност, транзицијата сега се врши под големо влијание од 
Запад што е факт. Влијанието доаѓа со веќе споменатите: мисии, семина- 
ри, експертски групи, советници, па со учебниците, стручната литерату- 
ра и др. Дури и наложување има од страна на Светската банка, Меѓу- 
народниот монетарен фонд, Европската банка и од други институции 
поврзани со давањето на таканаречената „економска помош”. Обновено е 
традиционалното цивилизациско влијание, кое освен од Западна Европа 
сега доаѓа и од САД. Дали оваа појава е нормална? Одговор може да се 
даде само ако се прави паралела. Имено, од една страна, нормално е секое 
угледување кога веќе се работи за ист, пазарен, систем. Но, од друга 
страна, идеолошкото влијание има и негативни последици (предизвику- 
ва нови проблеми), бидејќи некритички се применува во поинакви објек- 
тивни услови. Оттаму, уште еднаш, аналитичкиот пристап, т.е. прифа- 
ќање на влијанието со сопствени оценки при секоја насока и мерка е 
многу понормално.

Втората разлика е сегашното свртување и кон социјалдемократска- 
та струја на Западна Европа, покрај користењето на другите економско- 
политички и социјални теории и идеологии, макар што оваа струја 
доживеа криза во самите матични земји. Оваа појава е многу поизразена 
во земјите на Централна одошто на Источна Европа, каков што е случајот 
и со целокупното влијание од Запад. Но, треба да се констатира и фактот 
дека сега, всушност, мали се разликите меѓу партиите -  помали одошто 
во Западна Европа.

Можат да се посочат и треба да се имаат предвид некои многу 
значајни разлики кои навистина постојат кога ќе се споредат земјите од 
Југоисточна Европа со тие од потесниот регион на Централна Европа.
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Овие специфичности предизвикуваат во првата група земји многу по- 
тешки проблеми одошто во втората А таков ќе биде случајот уште долго 
време.

Една група проблеми во земјите на Југоисточна Европа (на Балка- 
нот) произлегуваат од неуреденоста на политичкиот систем. Поли- 
тичкиот систем и тука стана плуралистички и демократски, со сите 
предности, но и со многу несредености кои, веројатно, ќе се пребродуваат 
со текот на времето. Најтежок таков проблем се меѓунационалните кон- 
фликти што се пројавија во сите овие земји. Секаде се изострија односите 
меѓу матичните народи и малцинствата Се јавија и меѓународни (ме- 
ѓудржавни) конфликти поврзани пак со правата на народите и на мал- 
цинствата Последиците во областа на економијата се огледуваат во 
материјални и имотни разорнувања, во големи непродуктивни расходи, 
во економски блокади и во дезинтеграција на стопанствата Така, веќе се 
роди и желбата (насоката) за нова меѓусебна економска интеграција, но 
(досега) без резултати. А такви резултати не ќе има макар и при симнати 
блокади, се додека не се реши политичкиот проблем на меѓунационални- 
те односи.

Втората група проблеми во Југоисточна Европа произлегува од 
специфичната положба на земјиво транзиција и истовремено на земји 
во развој. Ова ја прави нивната ситуација двојно потешка Досега заздра- 
вуван>ето,*обновата па и почетокот на нов подем на стопанството успеа 
само во земјите на потесниот регион на Централна Европа, т.е. во Чешка, 
Унгарија, Полска, Словенија и Словачка, кои не се земји во развој. 
Сегашните напори во сите други земји кои спаѓаат во потесниот регион 
на Југоисточна Европа, се насочени во прв ред кон стабилизацијата и кон 
транзицијата Се очекува дека овие ќе доведат и до нов подем во развито- 
кот. Но постојано се поставуваат прашањата кога подемот ќе започне? 
Кога овие земји ќе се извлечат од заостанатоста? Исто така и дилемата 
дали транзицијата ќе успее без истовремен развој? Дали не би требало 
насоките да бидат истовремено и кон транзицијата и кон развојот?

Специфичности на транзицијата во Македонија

Македонија денес има белези како и сите „источни” земји од 
самиот факт што речиси половина век беше со социјапистички оп- 
штествен поредок и со монистички политички систем. Потоа, ги има 
посочените карактеристики на централноевропските земји како и на 
групата што ја сочинуваат Југоисточна Европа Треба да се додадат и
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посебните белези кои произлегоа од самоуправниот систем на Југослави- 
ја. Тоа значи дека во сегашната транзиција тука се одвиваат процесите 
какви што ги има, како општи или како посебни, во секоја од овие групи. 
Тоа се факти, па во стратегијата и во мерките на текуштата макроеко- 
номска политика може, и треба, да се следат примерите од тие земји -  со 
умешна елаборација и примена

Следејќи го овој метод во пристапот (од општото кон поединечно- 
то) доаѓаме и до карактеристиките што се специфични за Македонија. 
Тие се објективно дадени со самото тоа што произлегуваат од географски- 
те детерминанти, но бараат соодветни решенија токму во стопанскиот 
систем со неговата сегашна транзиција Такви специфичности се:

Прво, фактот што Македонија е мала зем ја. За политичкиот систем 
тоа не е толку важно, но за применетата економија е од големо значење, и 
тоа не толку за сферата на производството колку за прометот. Па тука е и 
поврзаноста со транзицијата, бидејќи таа во голема мера е ориентирана 
кон премин од плански на целосно пазарен систем. Во економската наука 
одамна е анализирана положбата на малите земји и основниот заклучок е 
дека најмногу им одговара стратегијата на от ворено стопанство. Според 
тоа, и Македонија сега ќе има не само слободен внатрешен пазар туку и 
слободен увоз и извоз. Ова се наложува не само од таму што на мала 
територија е тесен спектарот на природните ресурси туку уште повеќе 
што во мала држава лесно се постигнува манополска или олигополска 
позиција на внатрешниот пазар. Таков е денес случајот во Македонија со 
сите индустриски гранки (освен текстилната), а да додадеме дека во таква 
позиција се наоѓаат и речиси сите јавни (нестопански) дејности.

Ваквата стретегија е во целосна спротивност со исто толку значај- 
ниот и објективно даден услов што Македонија е земја во развој, па 
истовремено се наложува и логиката на заштита од надворешната конку- 
ренција. Но ова е само една од бројните контрадикции во периодот на 
транзицијата. На државната макроекономска политика и останува суп- 
тилно да бара и умешно да спроведува конкретни мерки. На пример, 
можеби би одговарала заштита, но секогаш само до степенот да се 
дозволува и надворешна конкуренција -  внимателно одмерувана за секој 
одделен производ и одцелна услуга.

Второ, фактот што Македонија е земја без и зл ез н а  море. И овој 
услов се усложнува со проблемот на меѓунационалните (меѓудржавните) 
политички односи -  а најмногу го чувствува стопанството. Без адекватна 
солуција транзицијата кон слободен пазар тешко ќе се врши (без оглед на 
симнувањето на сегашното ембарго). Меѓународното право има форму-
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лирано решенија, но проблемот останува, колку политички толку и 
стопански (сообраќаен, трошковен и сл.). Долгорочната ориентација кон 
сите четири географски правци е сосема разумна, но треба да се сфа ги со 
двојно значење. Едното е, во потесна смисла, транспортното, а второто, во 
поширока смисла, интеграција со стопанствата на сите соседни земји, па 
и со поширокиот регион на Балканот, итн. За таквата ориентација и 
политиката дефинирана со синтагмата „еквидистанција” ќе треба да се 
замени со „еквиполенција”, или уште подобро со „еднакво приближува- 
ње”.

Трето, проблемот на, да ја наречеме, ”азијатизација” на стопанс- 
твото (па и на јавниот живот во градовите) што доаѓа како извртен ефект 
токму со транзицијата. Можеби е претерано, но положбата сега наликува 
повеќе на таа во Предна Азија (Блискиот Исток) одошто на Западна 
Европа кон која политиката, со право, се декларира На слободниот пазар 
во Македонија трговијата, сообраќајот, платежниот промет, работните 
односи, комуналните дејности, домувањето, екологијата- имаат примено 
токму такви насоки. И овој проблем е потенциран со фактот што Македо- 
нија е заостаната земја, но, без сомнение, голема улога играат и ге- 
ографските координати.

Решението не може и не треба да се бара во некакви ограничувања 
на комуникациите со тој правец, бидејќи тоа би било спротивно со 
интенциите на транзицијата. Но може и треба да се бара во потенцирање 
на ориентацијата кон европеизацијата. И не само со настојувања за 
зачленување во разните совети, комитети, агенции, сојузи и слични 
институции и организации, кое често е само формалност. Многу повеќе 
се корисни трговските и финансиските врски со фирмите од Западна 
Европа. Исто така, угледувањето и пресадувањето на регулациите -  такви 
какви што навистина постојат -  во економскиот систем на пазарното 
стопанство на тој регион. Но и оваа насока и задача треба сами да ја 
оствариме тука. Во Европа не се „влегува” ниту таа „доаѓа”. Европа се 
„прави” дома!

З а к л у ч о ц и

Анализата на појавите и проблемите и дискусијата во врска со 
дилемите треба да се завршат со заклучоци кои произлегуваат од доживе- 
аното искуство на досегашната транзиција Се чини дека најрелевантни 
во овој поглед се заклучоците од искуството на земја која успешно ја
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спроведува кај себе транзицијата Една од овие земји е Чешка, и еве што за 
тоа вели претседателот на Владата на таа земја, Вацлав Клаус (Klaus, 1993):

„Кои се основните лекции од првите три години на нашата кадифе- 
на револуција што би можеле да бидат од интерес за други земји кои 
спроведуваат реформа? Ова што следува се мои „Десет заповеди” за една 
продлабочена, фундаментална, структурална (или, во нашата терминоло- 
гија системска) реформа

1. Во една таква фундаментална промена на целото општество не 
може да има чисто економска солуција...

2. Улогата на надворешната помош во процесот на трансформаци- 
јата е во најдобар случај маргинална..

3. Апсолутно нема начин да се избегне трансформациското растре- 
сување на неспособните за егзистенција стопански активности кои се ба~ 
зираат врз бенефицирани цени, врз вештачка побарувачка, врз заштитени 
пазари...

4. Детален предварителен временски распоред на реформски мерки 
во реалниот свет е невозможен, но неколку основни макроправила можат 
да се следат...

5. Деликатна задача е да се најде вистинскиот момент за премин во 
макроекономската политика -  од рестриктивна кон една неутрална или 
можеби дури кон една експанзионистичка..

6. Неизбежниот ценовен шок што следува од дерегулацијата на це- 
ните мора да биде однапред објавен, однапред објаснет, одбранет и „пре- 
живеан”...

7. Стопанството не може да биде преструктурирано без една сев- 
купна промена во структурата на имотните (сопственичките) права..

8. Основната реформска стратегија треба да се базира врз едВо до 
максимален степен учествување во нетривијалните трошоци на транс- 
формацијата Концептот на учествувањето е неопходен од социјални при- 
чини...

9. Надворешната димензија е исто така вонредно значајна, но тоа 
што ни е навистина потребно од светот не е помош туку трговија и раз- 
мена..

10. Апсолутно е неопходно реформаторите да веруваат во успехот 
на реформите, за да успеат во инспирирањето на сите нивни сограѓани и 
за да бидат во состојба да создаваат коалиции кои ќе ја поддржуваат рефор- 
мата”.

Се разбира, кон овие можат да се додаваат заклучоци според одцел- 
ните прашања -  но само такви кои произлегуваат од доживеаното ис- 
куство или од сопствена анализа на информациите.
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НИКОЛАУЗУНОВ

Nikola UZUNOV

THE TRANSITION OF THE ECONOMIC SYSTEM AS A COMPLEX PROCESS

(S u m m a ry)

The aim of in this paper is to stress the importance of a comprehensive endeavour to trans
form the economic system. Transition is much more than a reform. It has to be a simultaneous readjust
ment of all the elements of the system, i.e. ownership, labour and business relations, institutions, 
management, mode of conduct of the economy, etc. If one insists on priorities -  they should be: 
liberalization of the market, privatization of property, and restructuring of enterpises.

Three approaches to observe and follow the process of transition can be distinguished. They 
are: 1. The subjective approach of the conventional wisdom which is unreliable because of the many 
and different biases of individuals. 2. The, often, ideological approach of the neoclassical /neoliberal/ 
philosophy. 3. The analytical approach of the science of economics, with its non-partisan observations 
and its reliance on research. The author is inclined to the third approach, quoting Janos Kornai.

Also, he is inclined towords the radical direction, with its comprehensive transition of the 
economic system, without delay, but not towards the "shock therapy", and rather to gradual alterations 
-  because of the severe social problems.

Considering specific characteristics, it is wn ; to talk about a single group of the "Eastern 
countries", or even of "Eastern Europe". One has to distinguish the group of Central Europe, and the 
group of South-Eastern Europe, i.e. -  the Balkans. Former socialist countries here, besides being in the 
prosess of the transition of their economic systems, are economically under-developed, as well. This 
makes their position much more difficult. And if one adds the nationalistic conflicts the situation be
comes troublesome.

With regard to the Republic of Macedonia, bearing in mind the common features of all 
countries in transition, and especially the characteristics of South-East Europe, the author adds here 
concrete facts that it is a small country, and a landlocked one. Also, for the time being a lot of its trade 
is oriented towards the Near Eastern Asia instead of Western Europe.

t



Мирољуб ШУКАРОВ

ФЕНОМЕНОТ НА ПРИВАТИЗАЦИ ЈАТА, ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ 
И ПОЛИТИКА ЗА НИВНО НАСОЧУВАЊЕ

Воведни размислувања

Веројатно осумдесеттите и деведесеттите години се години на 
економиите во транзиција кога земјите од целиот свет објавија некаква 
програма за приватизација. Можеби и да нема земја во светот во која не 
постои концепт за приватизација. Исклучок, засега, прават Куба и Север- 
на Кореја, но и кај нив веќе започнуваат познатите раздвижувања свој- 
ствени за претранзициониот период.

Но, што е тоа приватизација и дали таа може да се дефинира 
доволно широко за да може да биде прифатлива за сите земји во светот? 
Ова доаѓа оттаму што секоја земја е специфична и според димензиите на 
менувањата, па и според длабочината на промените. Некаде се приватизи- 
раат одцелни државни претпријатија, некаде само одделни гранки од 
националната економија, а некаде процесите се масивни и масовни. Во 
секој случај под приватизација може да се подразбере зголемување на 
активноста на приватниот сектор за сметка на државниот (општествени- 
от во случајот на бившите југословенски републики) сектор.1 Значи, 
менување на структурата на сопственоста или активноста во правец на 
намалување на државното влијание во управувањето со економските 
субјекти. Една ваква широка дефиниција ќе ги опфати и концептите во 
земјите во кои навистина се менува сопственичката структура, но и 
концептите во кои не настанува никакво менување на сопственоста, туку *

Emanuel Savas, Hew to Shrink Government, Pergamonn Press, New York, 1988.
1
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само се менува управувачката логика и организација на државните прет- 
пријатија.

Во литературата се смета дека за прв пат терминот приватизација 
бил употребен од страна на јапонската влада при подготовките за про- 
дажбата на еден мал дел од телекомуникациониот гигант Nippon Tfe- 
legraph & Telephone на приватни инвеститори (1988).2

Во светот постојат многу називи за иста содржина која ја претста- 
вува посредно приватизацијата како процес:3

-  Австралија -  „Prioritization” (приоритизација),
-  Боливија -  „Industrial Transition” (индустриска транзиција),
-  Бразил -  „De-statization" -  Desestaticao (оддржавување),
-  Чиле -  „Popular Capitalism” (популарен капитализам),
-  Костарика, Јамајка- „Economic Democratization” (економска демо- 

кратизација),
-  Египет— „Partners in Development” (партнери во развојот),
-  Мексико -  „Dis-incorporacion” (дезкорпоратизација),
-  Нов Зеланд -  „Asset Sales Program” (програма за продажба на 

имотот),
-  Пакистан -  „Dis-investment” (дезинвестирање),
-  Шри Ланка -  „People-ization” (понародување),
-  Тајланд, Македонија- „Transformation” (трансформација),
-  Тунис -  „Restructuring” (преструктурирање),
-  Велика Британија, Португалија -  „De-nationalization” (денацио- 

нализација),
-  друго.
Измената на сопственоста над имотот за да се направи попродук- 

тивен, не е својствена на владите (дпжавите)4, затоа и се смета дека 
државата е лош стопанственик. Меѓутоа, токму владите мораат да ја 
осмислат, промовираат па и да ја спроведуваат директно преку некои свои 
министерства или индеректно преку основана агенција за приватизација.

2
Frank Sader, Privatization and Foreign investment in the Developing World 1988-92, The World 

Bank -  Working papers, International Development Department, Oct. 1993, p. 11.
3

Gordon O. F. Johnson, Country Privatization Strategy Guidelines, Cranbrook Associates, Wash
ington, D.C., 1992.

4
Андрија Гамс, Својина, Научна књига, Београд, 1988.
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Често пати тоа го прават и против својата волја поради сознанието дека 
политиката на приватизација предизвикува немир кај населението и 
опасност партијата на власт да ја загуби поддршката на избирачкото 
тело.5 Токму затоа програмите се донесуваат, но тешко опстануваат. 
Често пати се прават политички компромиси, кои во голем број случаи 
можат да предизвикаат негативни резултати по економијата и развојот 
воопшто. Корпорациите од приватниот сектор овој процес го нарекуваат 
„продажба на помалку активниот имот” (Divestiture of Under Performing 
Assets). Некои автори (Петер Дракер) го употребуваат терминот 
„разврзување” (Unbundling) кога сметаат дека компаниите треба да ја 
изменат трошковната структура (без оглед на измените во сопственоста) 
за да ги зголемат заработките на кус рок и инвестирањата за во иднина.6

И покрај разликите во термините за единствениот процес на при- 
ватизација кои потекнуваат од различните цели што владиге сакаат да ги 
постигнат, сепак, насекаде е јасно дека процесот е:

-  комплексен (без оглед на опфатот),
-  континуиран („on-going”),
-  временски долготраен,
-  фрустрирачки (произведува различни реакции кај различни гру- 

пи население),
-  се одвива по тројна континуелна паралелна врска:

а) јавно мислење и разбирање
б) владина заложба
в) реформа на политиката (либерализација и дерегулација)

-  политички процес.
Без оглед на тоа што приватизацијата има за цел постигнување 

економски ефекти, сепак, процесот е политички, започнува со политичка 
волја и заложба, претпоставува преземање низа политички чекори (из- 
мена на законската рамка, институционална и економска структура, 
социјална поткрепа итн.), се реализира со полна поддршка на државата 
(финансиска, информативна, организациона, правна итн.).

Ц ел и  на лриватизацијата

Политичката одлука за иницирање на приватизациониот процес на 
национално ниво се донесува по утврдувањето неоптималност на употре- 
бата на расположливите ресурси, доцнење или изостанување на развојот

5
Derek Asiedu-Akrofi, Managing the Transition From Public to Private Sector Organization, 

First Law Asia Regional Law Conference, Bangkok, Thailand, 28-30 Jan. 1994.
6

Gordon O. F. Johnson, op.cit., p. 4.
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и чувството дека ефикасноста на економијата може да се зголеми доколку 
државата се повлече од стопанската активност, да започне да се бави со 
нејзината вистинска улога -  обезбедување иницијални услови за сто- 
панска активност, развој на конкуренцијата, воспоставување сигурност на 
стопанските субјекти и физичките лица, заштита на правото на сопстве- 
ност, отворање на економијата кон меѓународната заедница итн. Обично 
претпријатијата контролирани од државата се карактеризираат со:7

-  неефектни активности што предизвикуваат енормни дефицити па 
дури и колапси на важни јавни сервиси (лош квалитет на услуги),

-  централизирани и политизирани организациони структури,
-  лошо работење и бесперспективност,
-  практика на корупција,
-  прекумерна вработеност,
-  лоша финансиска состојба,
-  огромна зависност од државните субвенции,
-  едносмерни буџетски трансфери.
За воспоставување пазарен амбиент не е доволна само приватизаци- 

јата. Таа дури и не е предуслов. Пазарниот амбиент се воспоставува со:8
-  елиминирање на ценовната контрола и субвенциите,
-  елиминирање на државните бариери за влегување на нови кон- 

куренти на пазарот,
-  елиминирање на преференцијалната заштита на претпријатијата 

(дури и кога се работи за државни претпријатија и тие треба да се изложат 
на конкуренција за да можат да бидат отчетливи и пресметливи),

-  да се овозможи еднаков пристап до заемите, кредитите и стран- 
ските ефективи,

-  да се овозможи еднаква примена на сите закони,
-  да се овозможи еднаков пристап до репроматеријали и суровини,
-  да се овозможи еднаков пристап до пазарот, вклучувајќи го и др- 

жавниот пазар,
-  фер извршување на договорите и нап латите,
-  слобода на вработување и отпуштање работници, како и фер при- 

мена на работното законодавство,

7
Ira W. Lieberman, Privatization: The Theme o f the 1990’s An Overwiew, J. W. Buss, Washington, 

D.C., 1993.
8

Emanuel S. Savas, Privatization: The K ey to  B etter Governm ent, Chatham House Publishers, 
Chatham, New Jersey, 1991.
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-  слобода да се реорганизира или промени активноста на 
претпријатието,

-  да се обезбеди заштита од нефер конкуренција итн.
Воспоставувањето на пазарниот амбиент е доволен услов за постиг- 

нување на транзиционите цели, од кои една е приватизацијата. Сепак, таа 
не е самата за себе цел. Целите на една национална трансформациона 
стратегија можат да бидат различни, а често пати се спротивставени една 
на друга или се преклопуваат:

-  редуцирање на улогата на државата во економијата,
-  воспоставување ефикасен и флексибилен приватен сектор,
-  редуцирање на државните (буџетските) дефицити,
-  зголемување на државните приходи (од продажбата на државните 

претпријатија или од даноците од сеопштиот пораст на економската ак- 
тивност),

-  зголемување на ефикасноста на работењето на претпријатијата,9
-  пораст на квалитетот на стоките и услугите за потрошувачите и 

населението,
-  децентрализирање на економската активност и раширување на 

сопственоста над економскиот имот,
-  привлекување нови инвестиции и нови производни програми,
-  воведување квалитетен менацмент во претпријатијата,
-  воведување нова технологија и асортиман на производи и услуги,
-  пронаоѓање нови пазари,
-  минимизирање на развојните ризици,
-  развој на капиталните пазари,
-  зголемување на извозот и компаративните предности на нацио- 

налната економија,
-  намалување на задолженоста преку имотно-долговна конверзија 

(Debt/equity swap),
-  зголемување на вработеноста и активитетот на економијата итн.

Сите овие цели, главно, можат да се класифицираат во три основни 
пошироки целини:10

-  намалување на државниот интервенционизам;

9
Methods and Practicies of Privatization, United Nations -  Privatization workshop, Kenya, 

23-27 Nov. 1992, Bangladesh, 1-6 Dec., 1992, New York, 1993, p. 3.

10
Gordon O. F. Johnson, op. cit., p. 6.
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— зголемување на приходите, профитабилноста, ефикасноста и 
ефективноста на економијата;

-  намалување на државниот фискален дефицит, како и внатрешни- 
от и надворешниот долг.

М етоди на приват изација

Методите на приватизација се разликуваат од земја до земја во 
зависност од опфатот и масивноста на процесот на приватизацијата, како 
и од целите на трансформацијата. Одделни земји, сепак, имаат сличен 
пристап во решавањето на проблемите. Оттука, може да се дефинираат 
три основни пристапа карактеристични за:

-  развиените земји,
-  земјите во развој, и
-  бившите социјалистички земји од Централна и Источна Европа.
Меѓутоа, методите за приватизација, главно, се универзални и 

можат да се применат во секоја земја во комбинација или како единствен 
пристап. Нејчесто се комбинираат пристапите кои се имплементираат 
паралелно или еден зад друг.

Техниките на приватизација можат да се класифицираат во три 
основни групи:I. 11

I. Продажба (Divestiture);
II. Делегирање (Delegation);

III. Поместување (Displacement).

I. Продажбата може да се одвива на три основни начини:
1. Класична продажба

-  со приватен купувач (преку аукција, продажна понуда или нагод- 
ба),

-  со јавноста (преку јавна продажба на акции),
-  со менаџментот,
-  со сите вработени,
-  со корисниците или муштериите.

2. Слободен трансфер
-  на вработените (и/или на нивниот пензиски фонд),

11
Е. Savas, op. cit., 8.
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-  на корисниците или муштериите,
-  на јавноста,
-  на претходниот сопственшс (денационализација).

3. Ликвидација (продажба на средствата според ликвидациона цена по 
престанокот на активноста на претпријатието -  банкротството).

II. Приватизацијата преку техниката на делегирање може да се изведе 
преку:

1. Договор
(Најчесто овие договори не ја менуваат структурата на сопственос- 

та туку ја приватизираат активноста и менаџментот. Тоа се т.н. договори 
„ВОТ” и „BOOT” и значат Build-oprate-transfer или Build-own-operate- 
transfer што значи изгради-управувај и врати; или изгради-поседувај- 
управувај и врати на државата.)

2. Франшиза
-  на јавно добро (концесија),
-  на јавен имот (лизинг -  закуп).

3. Подарок

4. Ваучери

5. Мандат III.

III. Приватизацијата преку поместување се одвива преку:
-  занемарување на активноста,
-  повлекување од активноста,
-  дерегулација.
Секоја од овие методи кореспондира со еден од основните приста- 

пи при приватизацијата:
-  централизиран, строго административно воден процес,
-  децентрализиран пристап.
„Децентрализираниот пристап имплицира на поголем степен на 

автономија на претпријатијата за да ја иницираат приватизацијата, да ги 
подготват приватизационите планови и програми и да ја комплетираат 
трансакцијата. Токму затоа децентрализираниот пристап бара чиста и 
конзистентна правна и законска рамка, вклучувајќи ги и стандардизира- 
ните правила и процедури и доволно лиценцирани професионалци како 
консултанти-проценители. При децентрализираната приватизација уло- 
гата на приватизационата агенција е ограничена на општа супервизија и 
одобрување на приватизационите трансакции. Како контраст, централи-
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зирандта приватизација имплицира активна улога на државата или на 
агенциЈата за приватизација на ниво ка претпријатие.

Во моментов, децентрализираниот пристап се спроведува успешно 
во оние земји кои имаат одредена традиција на децентрализирана еконо- 
мија како резултат на поранешните економски реформи а во кои претпри- 
јатијата уживале релативна автономија во однос на државата. Уште 
повеќе, со исклучок на Германија ниту една од земјите на Централна и 
Источна Европа немаат доволни финансиски ресурси за да ја спроведат 
централизираната приватизација.12

Во развиените земји и земјите со пазарен амбиент на стопанисува- 
ње приватизацијата се одвива, главно, според три основни сценарија:

1. Директни преговори и продажба на стратешки приватен инвес- 
титор,

2. Корпоратизација и јавна понуда на акции на пазарот на капитал, 
и

3. Менаџерски договори за преземање на активноста (лизинг или 
концесија) или т.н „ВОТ” трансакции (изгради-работи-врати на држава- 
та).13

Во развиените земји 90% од сите приватизации досега се из- 
вршуваат преку приватни продажби или продажба на акции на по- 
широката јавност. Во многу земји во развој приватизациите најчесто се 
извршуваат преку ликвидации на претпријатијата следени со продажба 
на имотот, сепак, на малите и непрофитни претпријатија. Поголемите 
претпријатија на кои им е потребна реорганизација се продаваат по пат 
на директни преговори, конкурентно наддавање, заеднички вложувања 
или продажба на доминантен стратешки инвеститор.

Поранешните земји на Централна и Источна Европа ги комби- 
нираат методите на приватизацијата во зависност од големината на 
претпријатијата при што т.н. „мала приватизација” се препушта на 
претпријатијата преку аукции и ликвидациони постапки, додека по- 
големите претпријатија се приватизираат според други методи, како што 
се: директните спогодби со потенцијален странски инвеститор или со

12
М. Simoneti -  A. Bohm, Privatization in Central & Eastern Europe 1991, CEEPN, Economic 

Development Institute of the World Bank, Ljubljana, 1992, p. 16.
13

Трансакции „ВОТ” (Build-operate-transfer) види пошироко: The Build, Operate and 
transfer (“BOT') Approach to Infrastructure Projects in Developing Countries; Mark Augenblinck 
and B. Scott Custer, Jr. The W orld B ank- Legal Depaitement, working papers-infrastructure, WPS 
498,1990.
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дисконти за вработените со едновремена дистрибуција на ваучерски 
купони за сите полнолетни граѓани. Во секој случај нема ниту една земја 
во која не е воведена комерцијална продажба на државните претпри- 
јатија

Еден дел од земјите на Источна и Централна Европа развија 
специфичен модел на масовна приватизација базирана на т.н. ваучери 
или инвестициони купони. Таа метода е развиена поради обидот да се 
трансферира државната сопственост во приватни раце, односно во рацете 
на сите полнолетни граѓани на бившата социјалистичка земја на што е 
можно порамномерен начин. Некаде паралелно со дистрибуцијата на 
ваучерите се основани т.н. инвестициони фондови кои ги концентрираат 
ваучерите од граѓаните, а потоа врз основа на нив инвестирааат во право 
над сопственоста над делови (акции) во претпријатијата Ова е една од 
методите на централистичко дистрибуирање на сопственичките права од 
државата кон инвестиционите фондови и индиректно кон граѓаните. 
„Масовната приватизација е институционапно комплексен процес кој 
бара добра администрација од обично слабите и прекумерно оптоварени 
држави. Најважно е што широко распространетата сопственост без до- 
минантен инвеститор -  менаиер не го решава проблемот на управу- 
вањето со корпорациите; таа не дава жив здив на претприемачот во замена 
за имотот (Ј. Kornai 1990). Формите на масовна приватизација можат да ја 
забават целосната приватизација, да ги загрозат поголемите заложби на 
приватните инвеститори, домашни или странски, или да предизвикаат 
идни тешкотии за водечкиот или доминантен инвеститор.”1*

Како што е веќе напоменато нема ниту една земја која развила само 
модели за масовно дистрибуирање на државната сопственост, туку тоа се 
организира паралено со комерцијалната приватизација Значи, пред се 
претпријатијата се организираат во одделни видови капитални друштва: 
партнерство, ограничени партнерства, претпријатија со ограничена од- 
говорност и акционерски друштва Потоа приватизацијата се изведува 
според посебна техника за различни претпријатија или во комбинација 
преку продажба на имот (делумно или целосно средствата на прет- 
пријатие) низ аукции, тендери, директни продажби; продажба на акции 
преку аукции, тендери и директни продажби; и преку трансферирање на 
локалните власти и пензиските или здравствените инси.туции. При- 14 15

14
Sunita Kikeri, John Nellis, Mury Shirley, Privatization -  The Lessons o f  Experience, The World 

Bank, Washington, D.C., 1994, p. 78.

15
Frydman, A. Rapaczynski, J. Earle, The Privatization Proces in Central Europe, Central 

European University Press, London, 1993, p. 80.
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ватизацијата обично се обавува во повеќе кругови, се разбира, со ин- 
ицијална цена на акциите при ваучерската приватизација, гарантирање 
на информациите за аукциите и претпријатијата, утврдување на ус- 
пешноста и резултатите од наддавањето. Токму овој дел бара детална 
анализа на економско-финансиско организационата потенција на прет- 
пријатијата што се трансформираат.

Искуства од  приватизацијата

Најголемиот проект -  приватизацијата -  во светски размери е 
најдинамичен во реализацијата токму во последниве 5 до 6 години. Токму 
затоа и може да се подели периодот на искуствата до 1992 година и по 1992 
година. Во првиот период доминантни приватизации настапија во Ла- 
тинска Америка, во развиените западни земји, одделни помали обеми во 
африканските и азиските земји, а од земјите од Источна и Централна 
Европа најзначајни се во Источна Германија и Унгарија.

Бројот на приватизациите рапидно расте од 1988 (62) до 1992 (480), 
при што се продадени претпријатија во износ од 185 милијарди долари, 
во преку 1100 трансакции16 без приватизациите во Источна Германија. Во 
овој период во Источна Германија се продадени 11.043 претпријатија за 
вкупна вредност од 25 милијарди долари и 106 милијарди долари за 
инвестициони обврски. Сепак, најголемиот дел од вредноста на привати- 
зационите трансакции потекнуваат од мал број претпријатија во развие- 
ните земји. На пример, Јапонија во 1988 година продаде 9,6% од Nippon 
Telegraph and Telephone за сума од 22,8 млрд. долари што заедно со 
продажбата на British Tfelecommunication (10 млрд. долари) и неколку 
претпријатија за производство на енергија во Британија (9 млрд. долари) 
претставува 28% од сите приватизациони трансакции во целиот свет во 
периодот од 1988 до 1992 година Високи износи на трансакциите се 
постигнати и во Канада со 25 трансакции вредни 5,7 млрд. долари, 
Италија со 17 проекти со 6,6 млрд. дола^и, Нов Зеланд со 17 проекти и 6,3 
млрд. долари, Австралија со 15 трансакции со 6,2 млрд. долари итн.

Во земјите во развој бројот на трансакциите се наголемува од 26 во 
1988 на 416 во 1992 година (2,6 млрд. долари во 1988 на 23,2 млрд. долари 
во 1992 година). Меѓу земјите во развој најголемо учество имаат земјите 
од Латинска Америка, a no 1991 година и земјите од Европа и Централна 
Азија. Во Источна Европа, сепак, приходите од приватизацијата се нез- 
начителни поради употребата на методата на дистрибуција на ваучери.

16
Frank Sader, op. cit., стр. 11.
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Така во Чешката Република ce оценува дека се прибрани нешто помалку 
од 300 милиони долари низ ваучерските шеми за приватизирање на 1491 
мало претпријатие, но овие пари, од буџетска гледна точка, се незна- 
чителни затоа што се употребени за покривање на трошоците за спрове- 
дување на ваучерските шеми.17

ПРИВАТИЗАЦИИ ВО ЗЕМЈИТЕ BO РАЗВОЈ, 1988-1992 г 
(по гвографски региони)

Европа м Латмнсм! Амврмк» Источн* Аѓиф Јужна Азмја Потсишрсмш С ***ри * Афрмм
Цвнтрвлмв Азијк м К&риОмт* м Гицкфмг Азн|» и Срвдииот Исток

Се забележува дека во Европа бројот на трансакциите е видно по- 
голем од сите останати региони во светот, но во исто време и приходите 
од приватизацијата се ниски токму поради примената на оригиналната 
шема на масовната приватизација

Светските искуства говорат дека приватизацијата има свои ефекти 
во зголемување на квалитативните фактори на стопанисување, но досега 
за нив се говореше само на теоретско, интуитивно ниво. Еден дел од тео- 
ретичарите феноменот на приватизацијата го поврзуваат со конечното за- 
давање удар на комунистичката идеја, но друг дел смета дека тоа не е 
политички туку економски феномен на трендот на глобализација на свет- 
ските економски текови. Светот треба да стане единствен во основите на

17
Frank Sadek, op.cit., str. 13.
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економските системи, а основата се гледа во сопственоста и мотивите за 
што е можно поголемо отворање на економиите не само на странската 
конкуренција туку и на влијанијата на техничко-технолошкиот напре- 
док, финансиите, знаењата. Изгледа дека технологијата до таа мерка ста- 
нува софистицирана, што ги урива економски националните бариери и 
излегува на светските простори.

Истражувањата на светската банка покажуваат дека приватизација- 
та,18 особено вршека преку продажби има огромно позитивно влијание 
врз:

1. Зголемување на инвестициите.
2. Зголемување на продуктивноста (во 9 од 12 фирми, додека остана- 

тите ја задржуваат истата продуктивност).
3. Цените на стоките/услугите не се менуваат, односно опаѓаат. Во 

случаите каде што растат тие ја зголемуваат ефектноста (квалитетот на 
услугите) или инвестициите за покривање со услуги на региони кои до- 
тогаш биле непрофитабилни за да се обезбедат со тој вид сервиси.

4. Производот често се диверзифицира во активности кои обезбеду- 
ваат економии на обем.

Во сите анализирани случаи новите сопственици заработиле пари 
од вложувањата, но се обезбедува и свеж капитал за развој и know-how за 
целата национална економија; потрошувачите значително добиле подо- 
бар квалитет на услугите или стоките; владите загубиле само во неколку 
случаи. и тоа занемарливи износи на пари; на вработените во ниту еден 
случај не им е влошена состојбата, и тоа земајќи ги во предвид сите от- 
пуштања и пензионирања, а во голем број случаи на вработените значи- 
телно им се подобрила состојбата; во однос на конкурентите само во еден 
случај е забележано подобрување на позицијата (на монополист) со про- 
ширување на територијата на влијание (Малезија -  лотарија).

Едно од искуствата од приватизационите процеси е дека нај добрите 
ефекти се постигнуваат во високо и средно доходовните земји. Во ниско 
доходовните земји приватизациониот концепт е потешко да се подготви 
и објави, шансите за негативни последици се поголеми а шансите кон- 
цептот да опстои се помали, особено концептите кои се темелат врз ко- 
мерцијалната приватизација. Токму затоа и се оди кон чести менувања и 
бесплатни дистрибуции кои во крајна линија го забавуваат трендот на по- 
раст на ефикасноста на стопанската активност и стабилноста на земјата 
воопшто. „Во случаите каде што компаниите се продадени на странски 
инвеститори, како Шкода или Чоколадовни, компаниите веднаш се кон-

18
Истражувањата се базираат на изработка на студиите за Нов Зеланд, Јапонија, Чиле, 

Јамајка, Мексико, Нигерија, Ј. Кореја, Малезија, Франција, В. Британија и други земји.
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тролирани од ефективни сопственици, кои брзо запоннуваат со унапре- 
дување на перформансите на претпријатието. Спротивно на тоа, 
големиот производител на авиони Аеро беше приватизиран низ ваучери 
и сопственоста останува лошо дефинирана дури ниту со директна држав- 
на контрола ниту со ефективни приватни сопственици, оттаму и задоц- 
нувањата во реструктурирањата.”1

Конечно приватизацијата не носи некои високи нето буџетски при- 
ходи поради ниските цени постигнати од продажбите и високите изда- 
тоци за покривање на долговите, трансакционите давачки па и покривање 
на социјалните трошоци.20 Меѓутоа, индиректните приходи на државата 
растат преку намалувањата на субвенциите, дотациите и интервенциите 
во стопанството и директните приходи од даноците на зглемената сто- 
панска активност и корпорациските даноци на профит.

М акедонски м одел на приват изација

Во основа е избран моделот на платена приватизација со значител- 
ни попусти за вработените во претпријатијата19 20 21 и бесплатна делба на 
приоритетни акции, без право на глас, за фондот за пензиско и социјално 
осигурување. Главниот акцент во Законот за трансформација на прет- 
пријатијата со општествен капитал22 е ставен врз зголемување на ефикас- 
носта на работењето на претпријатијата со отворените можности за 
воведување стратешки инвеститор со доминантно управувачко право кое 
лежи врз капитални права. Следна цел е раст на инвестиционата актив- 
ност преку форсирање дополнителни вложувања (технологија, обртни 
средства, know-how) и, конечно, социјалната сигурност на вработените. 
Предвидени се и контролни процеси за формирање базичен биланс на

19
Ј. Charap, A. Zemplinova, Foreign direct investment in the privatization and restructuring o f 

the Chech economy. Семинар во Берлин; Science Centre, 24-25 Sept., 1993, p. 12.
20

До ноември 1993 година во Албанија се продадени 25.412 државни објекти (прет- 
пријатија) и 1804 се дадени под закуп. Приходите за овие трансакции се 12.960.650 амери- 
кански долари од продажбите и 51.550 долари од закупите. Просечната цена од про~ 
дадените единици изнесува 500 долари. (Извор: Alton Horha and Niko Glozheni, Privatization 
in Albania -  1993 -  Privatization in Central and Eastern Europe 1994, A. Bohn and M. Simoneti, 
CEEPN, Annual conference, Ljubljana 1994, p. 27.

21
Основниот попуст изнесува 30% плус 1% за секоја година работен стаж, освен кај 

објектите од општествениот стандард каде што основниот попуст изнесува50%. Попусти- 
те за вработените важат за 30% од проценетата вредност на претпријатието.

22
Службен весник на СРМ, бр. 38/1993 година.
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економско-финансиските потенцијали поради натамошно развивање на 
капиталните пазари и дефинирање на почетниот сопственички статус не 
само на претходните приватизации туку и резервации за прејудици- 
раната денационализациона постапка.

Моделот се нарекува „трансформација” затоа што во основа се 
изведува преку низа преструктурирања од кои едното е приватизационата 
трансформаиија. Преку програмата за „трансформација” се согледуваат 
идните можни статусни решенија, бонитетот и вредноста на претпри- 
јатијата Потполно се рамноправни домашните и странските стратешки 
(доминантни) инвеститори, додека кај малите претпријатија вработе- 
ните имаат предност при откупот, при преземањето на управувањето и 
при употребата на попустите.

Конечно, обврзувачка е проценката според методологијата утвр- 
дена по меѓународните стандарди. Методологијата е засновата врз два 
пристапа: метода на корегирана сметководствена вредност и метода на 
дисконтиран готовински тек. Постојат и други пристапи кои можат да се 
користат за скусување на постапката на проценка. Проценките ги из- 
вршуваат овластени лица од Агенцијата на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал по успеш- 
ното следење на компетентен едномесечен семинар.

• 23Основни методи на приватизациЈа се:
-  откуп на претпријатието од страна на вработените,
-  продажба на идеален дел на претпријатието,
-  откуп на претпријатието,
-  продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управува-

њето,
-  издавање удели/акции заради дополнително вложување,
-  претворање на долговите во траен влог.
Посебни методи се:
-  издавање на претпријатието под закуп со клаузула за откуп,
-  трансформација со продажба на сите средства (ликвидација),
-  трансформација на претпријатието во стечај.
Во Законот за трансформација е развиен специфичен модел на т.н. 

LBO трансакции,23 24 којашто метода доживува вистинска експанзија во

23
М. Недков, Т. Беличанец, Коментар на Законот за трансформација на претпријатијата 

со општествен капитал, КИМ КОНСАЛТИНГ, Скопје, 1993, стр. 111.

24
LBO -  Leveraged Buy-оут (откуп со задолжување кај Агенцијата).
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примената во земјите на развиениот Запад (САД, В. Британија, Австрали- 
ја, Германија, Јапонија), овозможувајќи преку задолжување да се дојде 
до доминантниот управувачки пакет на акции/удели во претпријатието.

Се предвидува приходите од приватизацијата да се користат за 
строго определени намени: намалување на надворешниот и внатрешни- 
от долг25 26 на земјата, за социјални програми и за развој.

Од трансформација (се до донесувањето посебни закони или одлу- 
ки) се исклучени претпријатијата кои стопанисуваат со јавни добра, води, 
шуми, земјиште, монополските претпријатија, задругите, банките, оси- 
гурителните друштва, како и претпријатијата кои покажуваат загуби во 
работењето.

Институции што ја  следат приватизацијата

Вообичаено е државниот имот да се продава од страна на надлежно- 
то министерство за финансии. Најчесто тоа министерство формира соп- 
ствена државна комисија која го изведува целиот проект до неговата 
реапизација Меѓутоа, во земјите каде што процесот е значително помаси- 
вен државната администрација се решава на изведување на приватизаци- 
јата по неколку хиерархиски нивоа (Русија, Чешка, Полска), додека 
главната административно-техничка работа се остава на т.н. Агенција за 
приватизација Во некои земји постојат и министерства за приватизација 
(Бугарија, Чешка, Полска, Литванија), додека други земји управниот дел 
од работата го препуштаат на Агенцијата (Германија -  'freuhandanschtalt).

Во Македонија е формирана Агенција на Република Македонија за 
трансформација на претпријатијата со општествен капитал со донесува- 
ње на матичниот закон од претходно постоечките Агенција за преструк- 
турирање и развој и Републички фонд за развој. Овие две институции беа 
првично формирани според Законот за општествен капитал во времето на 
постоењето на југословенската заедница

Агенцијата е основана со цел да го контролира, организира и 
спроведува трансформациониот процес. Во исто време управните функ- 
ции се пренесени на новоформираната Комисија за приватизација при

25
Мирољуб Шукаров, (Leveraged Bugout) преземањ е на претпријатие п рек у задолж ува- 

ње, Економски магазин, Стопанска комора на Македонија бр. 16, Скопје, 15 септември 1993 
година; A. Rotheiy, Ј. О. Sullivon, М. Lean, M anaginythe Management Buyout, Longman Profesio- 
nal, Melbourne, Australia, 1992.

26
Домашниот долг ce однесува на т.н. замрзнати девизни штедни влогови во банките.
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Владата на Македонија која е составена од министрите на Владата кои се 
најблиску до приватизационата материја: министер за стопанство, за 
развој, за финансии, за труд и социјална политика и министер задолжен 
за приватизација

О чекувани ефекти од трансформациониот процес

Ефектите од трансформационата постапка се очекува да бидат мно- 
густрани и дел од општата стратегија за менување на стопанскиот 
систем. Глобалните цели на приватизационата стратегија кореспонди- 
раат со очекуваните ефекти:27

-  да се зголеми кредибилитетот и подцршките кон реформите,
-  да се обезбеди поефикасно и поодговорно, економско стопанство,
-  да се привлече странски капитал,
-  да се активира имобилизираниот домашен капитал,
-  да се растоварат билансите на банкарскиот систем,
-  да се намали буџетскиот дефицит, особено во пензискиот фонд,
-  да се обезбеди социјална сигурност на населението,
-  да се обезбеди постабилна динамика на економскиот развој,
-  да се развие пазарот на капитал итн.
Приватизацијата има, пред се, финансиски, социјални, институ- 

ционални, правни, развојни и други ефекти.
Ф инансисш т е ефекти се огледаат во приходите кои ги остварува 

државата директно од продажбите28 и индиректно преку очекуваната 
зголемена економска активност на стопанството (данок на промет, кор- 
порациски данок, придонеси за здравствено, пензиско и социјално оси- 
гурување), па и од привлекување странски капитал за инвестиции во 
фиксни и обртни фондови, активирање на имобилизираните парични 
средства кај населението и пораст на кредитната способност на бан- 
карскиот систем по растоварувањето на ливните биланси. Во иста смисла 
со корпоратизацијата настанува раширување на акционерството и мож- 
ност за развивање капитален пазар како интегрален дел на финансискиот 
систем. Подготовките за формирање на ефектна берза се завршени и

27
М. Sukarov, R eppoit on Privatization in Macedonia, United Nations on and Swedish interna

tional services Conference on Privatization of Public Sector Activities, Stockholm, 5-7 sept. 1994.
28

M. Шукаров, C. Ристовска, B. Хаџи Василева-Марковска, Платформа за п реговори  со 
ММФ, сепарат: Сопственичка трансформација на претпријатијата со општествен капитал, 
Влада на Р. Македонија, Скопје, 1993.
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останува само формалното нејзино основање. Законот е така конципиран 
што со изготвувањето на програмите за трансформација и проценките 
практично истовремено се формира почетниот биланс на економскиот 
бонитет на корпорациите што фактички претставува проспект за првична 
емисија на хартии од вредност, коишто се потенцијални инструменти за 
тргување на пазарог на хартии од вредност. Уште повеќе што контрол- 
ната функција на Агенцијата за проверка на законитоста на емисиите на 
интерни акции издадени според Законот за општествен капитал прет- 
сгавува доволна процедура за нивно претворање во обични акции од прва 
емисија кои можат да котираат на берзата Значи во наредниот мошне кус 
период се обезбедуваат и првите неколку стотини хартии од вредност 
што е сосема доволно за почеток на работата на пазарот на капитал.

С оц и јал н и ге  ефекти се согледуваат од генералната тенденција на 
оптимализирање на комбинацијата на факторите за производство при 
што може да се очекува долгорочен и стабилен пораст на вработеноста. 
Се разбира дека во прво време може да биде присутен процес на смалу- 
вање на бројот на вработените, но за тој првичен период и законот обез- 
бедува контра мерки со издвојување дел од приходите за социјалка 
сигурност на работниците. Веќе е споменато дека трендот на вработенос- 
та расте во сите други земји по имплементацијата на приватизационата 
постапка. Таков тренд не е забележан единствено кај претпријатијата 
„приватизирани” по некоја од ваучерските шеми од едноставна причина 
што таму, практично, и не доаѓа до дирекген контакт настратешкиот соп- 
ственик со претпријатието, туку контактот е индиректен преку некој од 
инвестиционите фондови. Илјадници акционери ги контролираат фон- 
довите, а овие пак го делат влијанието во корпорациите со останатите ин- 
вестициони фондови. Се разбира дека на тој начин и капиталните 
добивки за населението се упросечуваат на ниво на националната еко- 
номија, со благи варијации што беше случај и при директната државна 
контрола.

Институционалните ефекти се забележуваат од формирањето на 
цела низа пропратни институции кои се комплементарни не само на при- 
ватизационата политика туку воопшто на пазарниот начин на стопани- 
сување. Покрај Агенцијата и евентуалните инвестициони фондови се 
создаваат услови за делување на низа институционални инвеститори 
(пензиски фондови, осигурителни друштва, дилерски и брокерски куќи, 
заеднички (mutual) фондови итн.), берзи. ревизиони, советодавно-консул- 
тантски куќи, проценителски куќи итн. Иницијалната потреба од про-

29
М. Шукаров, Институциите за трансформација на општествената сопстевеност во  

М акедонија, Економски погледи, Сојуз на економистите на Македонија, бр. 1-2, Скопје, 
1992., стр. 83*
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ценување на вредноста на општествениот капитал фактички промовира 
една постојана ревизиона и проценителскаактивност при изготвувањето 
на годишните извештаи на корпорациите (Annual Repport) за акцио- 
нерите и проспект за нови емисии за привлекување на дополнителен 
капитал. Оттука се активира досега занемарливата улога на Комисијата за 
хартии од вредност како и контролната улога на Народната банка при 
емисијата на обврзниците како хартии од вредност со кредитно значење 
кои можат многукратно да се обрнуваат на берзите.

П равнит е ефекти можат да се најдат во воспоставувањето на прав- 
ната сигурност, а особено гарантирањето на правото на сопственост и 
правото на располагањето со приватната сопственост. Правниот систем и 
правната држава ги стабилизираат сите останати економски текови и го 
скусуваат, изгледа законитиот, „див” период на транзиција. Токму заради 
неговите влијанија на т.н. „див” период на приватизацијата неопходно е 
зголемување на брзината на приватизацијата, но без едновремено на- 
малување на ефикасноста на стопанисувањето. Правниот и контролиран 
тек на приватизацијата го скусува овој период и ги намалува неговите 
негативни ефекти. Развојот на правната регулатива и институциите на 
системот се основен предуслов за опстојување на приватизационата 
постапка Во спротивност јавното мислење ја губи довербата, а со тоа и 
поддршката на приватизацијата. Токму затоа и постои верување дека, 
покрај постоењето на доволната приватизациона инфраструктура, не- 
опходна е снажна владина поддршка (финансиска, институционална, 
социјална, информативна, правна) која има одраз врз јавното мислење. 
Спротивноста резултира со чести менувања на приватизационите кон- 
цепти, одолговлечување на приватизацијата во недоглед и прифаќање 
концепти кои се навидум прифатливи за сите граѓани, но носат несоглед- 
ливи штети за економијата на земјата во целина и тоа на долг рок.

Развојнит е ефекти се лоцираат во просторот на инвестиционата 
активност, сигурноста и стабилноста на економскиот систем и фор- 
сирањето на претприемачка активност базирана врз реален економски 
ризик. Конечно и дел од средствата од лриватизацијата се предвидува да 
се усмеруваат во развојни програми како поддршка на приватната ин- 
ицијатива и како структурно влијание врз воспоставување поголемо 
учество на малите и средните претпријатија.

Заклучни разм ислувањ а

Приватизацијата е долгорочен, комплексен, деликатен, економски 
и политички димензиониран процес со кој се бави, повеќе или помалку,
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целиот свет. Toa не e проект кој е за себе цел, туку има за цел постигнува- 
ње низа останати ефекти, реформи и цели во периодот на транзиција. Се 
разбира дека е компатибилен со пазарното опкружување и правен амби- 
ент кој одговара на пазарното стопанство. Приватната сопственост прет- 
ставува предуслов за оптималната комбинација на факторите за производ- 
ство: капитал, труд, земјиште, претприемачка способност. Тоа значи дека 
не може да се зборува ниту за пазар доколку нема приватна сопственост 
над капиталот, а непостоечкиот пазар бара ослонување врз друг арбитар, 
најчесто виден во државата Суптилноста и чувствителноста на материја- 
та бара посебен пристап при одредувањето на концептите за приватиза- 
ција. Во секој случај главните аргументи за прифаќањето на концептот 
треба да бидат економски. Треба да се базираат врз проекцијата за брзо 
досегање до подобри економски резултати, а не на политички ориентира- 
ни стремежи кон привлекување избирачи, а за возврат да се примени 
концепт со едновремено запоставување на основното барање на сите -  
пораст на стандардот, пораст на материјалната и социјалната сигурност, 
развој. Никому не му е важно да дојде до безвредна сопственост, туку до 
вредности за кои секој има посебен афинитет. Секој според афинитетот 
треба да се бори за достигнување на саканите вредности, а не да добие 
нешто што нема да знае што да му прави, особено кога се знае дека 
капиталниот пазар и тргувањето со хартии од вредност се една од 
најтешките, најкомплицираните и најризичните економски професии.

Провоцирањето на глобалниот лаицизам во оваа компликувана 
дејност ќе доведе токму до спротивноста на ефектите заради кои овој 
„фер” зафат и бил преземен. Односно, ќе доведе токму до концентрирање 
на огромни капитални вредности кај малку луѓе за малку пари без 
минимална паралелна заштита на граѓаните, вработените.

Miroljub SUKAROV

THE PHENOMENON OF PRIVATIZATION, EXPECTED EFFECTS, 
AND POLICY FOR THEIR DIRECTION

( S u m m a r y )

Privatization is a world phenomenon. It has been practised parallelly in all countries in the 
world, excluding, perhaps, Cuba and North Korea. A universal definition of privatization may be in
creasing private sector activites, instead of the state sector’s decrease. This definition includes not only
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concepts for a real change of ownership structure, but also the concepts under which state ownership 
remains in existence, while the management logic, organization, motivation, etc. are being changed.

Each country, in accordance with the goals envisioned to be realized with privatization, 
chooses methods, or even its own concept. They differ depending on the scope of changes, the estab
lished economic and institutional structure, degree of market mechanisms development, degree of 
capital markets development, and the level of economic development and existing economic problems 
as well. This, among other things, implies that the choice of privatization methods is mainly influenced 
by the goals expected to be achieved. The goals, however, may be various (reducing state interven
tionism; increasing revenues, profitability, efficiency, and the efficacy of the economy; or decreasing 
state fiscal deficit, and the domestic and country’s external debt as well. However, each goal may be 
realised only through a political will clearly expressed by the government and public opinion. This 
seems to be the precondition for the privatization programme’s implementation; otherwise the 
programme, due to public opinion pressure, may be frequently changed, and the desired economic 
goals may not be accomplished.

Privatization methods may vaiy; they may be combined with each other, and even be com
plementary to each other. The main difference between the privatization methods and techniques is 
reflected by the centralised vs. decentralised approaches, which correspond to the established relations 
in each particular country, and the quality of legislation or expert support for the realization of either 
of these two approaches. In any case, there is no country in the world which hasn’t implemented a 
concept of paid (commercial) privatization.

The most dynamic privatization wave came forth after 1988, and, after the ex-socialist block 
had been included, privatization was most massive after 1992. During this period enormous amounts of 
capital were transferred from state to private hands, although the revenues cashed by the state haven’t 
been that high, which is due to the use of some unique privatization techniques by the East and Central 
European countries (ownership transfer by vouchers to each adult citizen in these countries).

Privatization may deliver various results, particularly financial, social, institutional, legal, and 
developmental, which correspond to the desired goals which are aimed to be realized by it. In general, 
the main goal is a globalization of the world economic systems. Economic subjects in the world look for 
similar economic systems, in order to activate their own economic potentials. Ownership as a basis of 
each economic system is the first to be adjusted to the new requirements.

During 1993 Macedonia adopted a privatization concept which corresponded with the 
decentralised economic system which had existed earlier. Different well-known privatization techni
ques have been used, but basically the concept is based upon what is known as commercial (paid) 
privatization, except for the large discounts for employees, and free -  of -  charge transfer of a certain 
amount of shares to the Pension Fund. Basically, realization of the main goal has been insisted upon -  
increasing the state enterprises’ efficiency, by a simultaneous focussing on the employees’ social 
security, increasing the investment activity, and capital markets’ development, through shareholding 
expansion.



Слободан МАРКОВСКИ

УЛОГАТА НА МАЛОТО СТОПАНСТВО ВО ПРОЦЕСОТ 
НАТРАГОИЦИЈА

Близу две децении научниот и стручниот третман на малото 
стопанство зема се поширок и поинтензивен третман во светската лите- 
ратура Надвор од секоја дискусија е дека малото стопанство не би по- 
примило таква важност и значење кога не би се поаѓало од неговата 
практична улога во секоја економска целина (регионална и политичка).

Рапидниот растеж на улогата на малото стопанство денес, во 
современиот свет се смета дека е резултат на фактот што тоа е ставено во 
функција на динамизирање на економскиот.развој, преструктурирање на 
преработувачката индустрија, техничко-технолошките подеми на цело- 
купното стопанство и др. Оттаму е и потребата од трансферирање на 
научните сознанија (не само технолошките) на малите стопански еди- 
ници да им се обрнува опстојно внимание на сите подрачја на сто- 
панскиот живот, а одделно таму каде што е веќе проверена нивната 
перспектива. Токму тие мали инвентивни единици овозможуваат ефи- 
касно лично и семејно трудово и капитално ангажирање на граѓаните на 
земјата.

Според сосема извесните економски трендови и предвидувања за 
развој на малите претпријатија во следната деценија и половина, во 
развиените земји се очекува нивна натамошна производна ориентација и 
перманентен расгеж на нивото на едукацијата на претприемачите.

Покрај другото, се вели дека малото стопанство имало и свое 
цивилизаторско влијание, овозможувајќи во енормен број случаи систе- 
матско подобрување на животниот и општествениот стандард на човекот. 
Во САД, помеѓу 1980 и 1986 година најголемиот дел од новосоздадените 
работни места се дело на малите претпријатија Нивната улога станува се
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позначителна на подрачјето на техничко-технолошките иновации и ин- 
венции.

Современата карактеристика на малото стопанство е секако и фено- 
меналниот растеж на бројот на малите претпријатија чии сопственици се 
жени, што се манифестира не само со новофундираното женско претпри- 
емништво туку и со забележителни економски и социјални промени. Од 
бројните преостанати својства што ги носи со себе малиот бизнис ќе го 
наведеме и тврдењето на еден автор во врска со неговата профитабилност. 
Имено, во просек, малите претпријатија остваруваат поголем процент на 
добивка во однос на ангажираните средства, во споредба со средните и 
големите претпријатија.

Меѓутоа, како несакана манифестација се јавува фактот дека речиси 
половина од новоформираните мали претпријатија да не можат да опста- 
нат ниту една година по своето регистрирање. Напуштањето на бизнисот 
продолжува и во наредните години, иако со помал процент. Во праксата 
на САД се нотира дека само две од десет мали претпријатија ја преживу- 
ваат десеттата година од своето постоење.1

Среќна околност, меѓутоа, е овој факт да не ги декуражира идните 
делотворци во малото стопанство. Ентузијазмот, самодовербата и спо- 
собноста да се ризикува се круцијални карактеристики на претприем- 
ништвото.

На мајоритетниот број на неуспешен завршеток на претпријатија- 
та одамна не се гледа како на случајна појава или само како на несреќен 
настан на нивните сопственици, туку и како на загуба во национални 
размери. Како што ќе се види подоцна, бројни државни институции, 
општествено-социјални, училишно-образовни и други недржавни уста- 
нови одамна се задолжени со задача да ги помагаат, да ги храбрат, како и 
да стимулираат мотивација за основање и опстанок на претпријатијата на 
секое подрачје на дејствувањето на малото стопанство.

Сметаме дека не е во прашање некаков облик на парадигма, меѓутоа 
останува фактот на една голема свртеност на литературата посветена на 
менаџментот на малото стопанство. Едноставно, секторот на малото 
стопанство има свои посебни карактеристики, не само на подрачјето на 
менаџментот. Се разбира дека класичниот менаџмент ништо не загубил

1
Во Австралија во периодот 1973-1985 година се нотирани преку половина неуспешни 

претпријатија пред истекот на нивниот прв роденден, а три четвртини завршиле со неус- 
пех до крајот на втората година од нивното постоење (John English: H av to  Organise & 
Operate a Small Business in A ustralia , Allen (Unwin Pty Ltd, Sydney, 1991, стр. 4).
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од своето значење, меѓутоа, не од скоро, во светската литература одделен 
импетус се става на малото стопанство, кое денес веќе попримило опсто- 
ен третман не само од стојалиште на менаџментот туку и од бројни други 
аспекти на микро и макро план. Патем ќе споменеме дека литературниот 
третман (од оваа област) кај нас се наоѓа во зачеток кој бавно се развива и 
обликува.

П роблем и на малото стопанство

Малото стопанство во Македонија по традиција било проткаено со 
претприемачки обележја Долго време по 1918 година производството 
имало занаетчиски карактеристики, но со осмислен дух за индивидуал- 
ност, комерцијални дејности со смисла за долгорочно партнерство и 
услужни дејности со умешен респект спрема опкружувањето. Овие и 
другите негови позитивни црти ќе имаат свое крупно влијание врз 
економскиот подем се до денес.

Меѓутоа, фабричкото производство, односно масовното производ- 
ство за комерцијална употреба во рамките на претпријатија не се развива- 
ло на повисоко, посовршено рамниште. Недостатната и неадекватната 
развиеност на производството за комерцијални цели систематски остава- 
ло печат и на другите дејности инволвирани со развојот, а несомнено и 
на сите дејности земени во нивниот заемен однос.

Почнувајќи од 1945 година започнува интензивно поопштествува- 
ње на стопанските субјекти, така што општествениот сектор за кратко 
време ќе поприми речиси целосна доминација во стопанството (освен во 
земјоделството) и ќе трае се до осумдесеттите години. Приватното прет- 
приемништво, од разбирливи причини, не можело да оди рака под рака со 
идеолошката ориентираност, односно со општествената „надградба”. 
Малото стопанство било запоставувано, игнорирано и многу често не- 
посредно попречувано по пат на институционалните и другите можни 
бариери. Предоминантноста на општествениот сектор, покрај тенденци- 
јата за сузбивање на развојот на малите (приватни) претпријатија, ќе ја 
намалува нужната флексибилност на македонското стопанство, покрај 
другото и создавајќи систематски пречки да се излегува во пресрет на 
екстерните економски шокови и интерните потреси во временските 
интервали кога ќе се олабават институционалните бариери. Меѓутоа, 
останува фактот, независно од последиците на наследената положба, дека 
Републиката во изминатите педесет години изедуцирала инвентивни 
кадри, збогатени со искуство и стручност и адекватна школска подготов-
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ка, што денес сигурно претставува здрава јатка за развој на малото 
стопанство.

Веќе почнувајќи од осумдесеттите години, несомнено поради еко- 
номските потешкотии во земјата, од една, а и поради менување на 
општествено-политичката клима, од друга страна, во Македонија за- 
почнува забрзано зголемување на новоформираните мали претпријатија 
а со тоа и зацврстување на позициите на секторот на малото стопанство. 
Меѓутоа, особено брз расг на новоформираните претпријатија е нотиран 
во последниве три години. Така, во декември 1991 година регистрирани 
се 15.280 претпријатија, една година подоцна тој број изнесува 37.232. 
Само во март 1993 год. се регистрирани нови 3.284, бележејќи месечна 
стапка на пораст на малите претпријатија од 8%. Веќе во март 1993 год. 
бројот на новорегистрираните мали претпријатија изнесува 44.589.

Мошне брзиот растеж на бројот на приватните претпријатија не 
значи и кумулирање на нето економските ефекти. Само во 1992 година 
зголеменоста за 37.232 мали претпријатија е проследена со опаѓање на 
бројот на вработените во индустријата за 49.000. Ликвидирањето на 
претпријатијата по мошне краткиот век на нивното постоење кај нас е 
особено карактеристично како според бројот на неуспешните така и 
според краткотрајноста на временскиот интервал на нивното постоење. 
Се цени дека преку 30% од новоформираните претпријатија денес не 
извршуваат деловни активности, или дека околу 10.000 регистрирани 
претпријатија практично не функционираат (out of business).

Попатно ќе одбележиме дека од економска гледна точка не можат 
да се очекуваат релативно поголеми ефекти доколку е неадекватна струк- 
турата на дејностите во ангажирањето на претпријатијата. Кај нас две 
третини од вкупниот број на претпријатијата се занимаваат исклучиво со 
комерцијална активност, а само 9% со преработувачко производство. 
Регистрирано е само 6% учество на малите претпријатија во јавните 
приходи и придонес за социјално, пензиско и здравствено осигурување, 
вкупно заедно само 2%. Лесно може се забележи дека реално не се 
пријавува вкупниот приход. Спроведувањето на даночната регулатива кај 
приватните претпријатија е ригорозно и мошне чувствително на некои 
подрачја додека на други е отежнато или речиси тешко спроводливо 
(Тетово, Гостивар, Струга).

Малото стопанство е хендикепирано и со долговремената криза на 
големото стопанство. Контрактните односи постојано се раскинувани 
поради големото опаѓање на активноста на средните и големите прет- 
пријатија, кои инаку се наоѓаат во рамките на општествената сопстве- 
ност.
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Финансирањето на стартот и развојот на малите претпријатија е 
секако еден од најчувствителните проблеми речиси во секоја земја. 
Високите каматни стапки во изминатите години имаа речиси прохиби- 
тивни последици. Поради тоа најчестиот извор на финансирањето беа 
заштедите -  лични и семејни, кои и така беа прилично скудни (не губејќи 
ја предвид невозможноста да се користат девизните заштеди). Впрочем, 
банките доживуваа тешка кризна состојба, покрај другото и поради губе- 
ње на довербата од страна на потенцијалните штедачи, кои денес своите 
заштеди ги претворуваат во тезаурисани денари или девизи.

Финансирањето е главен проблем и кај малите претпријатија кои 
се наоѓаат во фаза на развоен подем. Фирми водени од инвентивни и со 
докажани квалитети на претприемачи со развојна ориентација (growth 
oriented) мораат да стагнираат, бидејќи финансиските проблеми ги по- 
пречуваат во нивниот нагорен развој, односно „развојот преку конструк- 
тивни промени” (Sumpeter).

Малото стопанство по приватизацијата

Приватизацијата, покрај другото, бездруго ќе значи натамошно 
зголемување на бројот на малите претпријатија и натамошна промоција 
на конкуренциската сила Зголемената понуда би требало да повлече 
намалување на пресијата врз платите. Во крајна линија би можело да се 
очекува зголемување на економската стабилност на земјата.

Без дилема денес се подвлекува придонесот на малите претпри- 
јатија за намалување на стапката на невработеноста, која инаку одделно 
ќе биде оптоварена поради технолошките одвишоци (overemployment) во 
претпријатијата по приватизацијата. Нивното повторно вработување (во 
приватниот сектор) придонесува во преструктурирање на развојните 
програми, условено со евентуалните потреби за преориентација на актив- 
ностите на малите претпријатија. Но, и инаку, праксата во земјите со 
развиено мало стопанство, повеќекратно го потврдува фактот дека токму 
овој сектор е најголем генератор на нови вработувања.

По приватизацијата бездруго ќе се зацврстува кооперантската сора- 
ботка на малите со големите претпријатија на пореални пазарни услови. 
Градежништвото, металната индустрија, велетрговијата и др. ќе врзуваат 
деловни односи со меѓусебно условена профитабилност на големите со 
малите. Здравите деловни односи се услов за заеднички успех. Поправо 
такво е искуството во земјите во кои кооперантските односи се развиени 
на високо рамниште.
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Во сите случаи на побарувачка на т.н. нестандардизирано произ- 
водство, или производство со неголем аутпут малите претпријатија има- 
ат предност. Ова еднакво се однесува како на подрачјето на преработу- 
вачката индустрија така и во дистрибуцијата. Ваквото производство е 
речиси без ризик.

Досегашните согледувања, повеќекратно го потврдуваат фактот 
дека напоредно со стопанскиот и општествениот развој перманентно се 
зголемува бројот на можностите и се повеќе се шири распонот на 
активностите отворени за настап на амбициозни претприемачи.

На подрачјето на технологијата, од научноистражувачката дејност 
се очекуваат се посилни потреби за одржување на опремата во областа на 
автоматиката, биотехнологијата, телекомуникациите, медицинската и 
канцелариската опрема, електрониката и др. Драматичен развој во блиска 
иднина се очекува во доменот на повисоката технологија, која од своја 
страна нужно бара да биде проследена со бројни пратечки активности од 
секторот на малото стопанство. Ова особено поради високата стапка на 
технолошките иновации, односно скратеното време „од идејата па се до 
појавата на производството за комерцијална употреба” (high technological 
turnover rate). Потребата за зголемување на знаењата постојано води кон 
зголемување на институционалните едукациони решенија, кои од своја 
страна пружаат простор за ангажирање на малите претпријатија.2

Денес се вели дека тешко се прават класификации на услужните 
дејности. Рапиден пораст на бројот на претпријатијата треба да се 
очекува во областа на комуникациите, градежништвото (како контракто- 
ри и супконтрактори), трансфер на недвижности, осигурување, банкар- 
ство, финансии, рекреација и патувања, луксузна стока, публицистичка 
дејност итн.

Погоре беа наведени некои подрачја атрактивни за малите прет- 
пријатија, но не затоа што тие се непознати, туку поради потребата да се 
изготви некој вид на нивното насоч ^ање од макроекономска гледна 
точка. Проблемот на отсуството на организиран пристап во пласманот на 
земјоделските производи, на пример, може да се решава и со коопе- 
рантски договори со странски фирми кои се занимаваат со дистрибуција 
или преработка на примарно земјоделско производство. Може да се 
користи и франшиза, која кај нас засега е се уште непозната. Таква пракса 
постои во странство, а таков пример среќаваме и во Словенија, каде што се

2
Бројот на човечките сознанија се удвојува секоја петта година. Во споредба со 1920 

година тие се зголемуваат за неколку стотини пати побрзо. (Martin Levin: Phoenix Nest, 
Saturday Review, June 22,1968, стр. 4.)
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воведени повеќе институционални решенија во контекстот на државната 
или општествената асистенција за стартот или развојниот подем на 
поодделните групаиии на малите претпријатија.

Н екои забелеш ки во  врска со процесот  на приватизацијата

Кога веќе дефинитивно е фиксирана определбата во врска со на- 
чинот на изведбата на приватизацијата и се пристапило кон конкретниот 
редослед на зацртаните активности за нејзино спроведување, попуста е 
секоја дискусија за било каков премин на други алтернативи. Но, сепак 
останува потребата макар и да се нотираат некои забелешки во врска со 
текот на нејзиното одвивање.

Покрај другите забелешки во врска со рационалноста на изведбата, 
цената на проценката, како и големите други усилби во врска со преминот 
на претпријатијата од општествена во приватна сопственост, останува 
фактот дека пред се приватизацијата кај нас не се одвива со очекуваниот 
ритам. Очекуваната приватизација веќе забележливо се оддолговлекува, a 
долготрајноста на нејзината изведба е проследена со неизвесност, зго- 
лемени трошоци, намалена мотивираност, инертност во деловноста и 
други сосема непосакувани манифестации.

He можеме да навлегуваме во оценката на квалитетот на обуката на 
проценителите, ниту во подборот на кадрите за оваа активност, како и за 
подготвеноста на претпријатијата во транзицијата за рационална, ефи- 
касна и одговорна изведба на приватизацијата. Меѓутоа, не треба да не се 
имаат предвид и честите забелешки не само во врска со нејзината 
организациона поставеност туку и со потешкотиите кои се наметнуваат 
поради недостатната подготвеност и мотивираност за соработка на кад- 
рите од праксата со овластените (обучените) лица за проценка на вред- 
носта на средствата и капиталот на претпријатијата кои мораат да бидат 
проценувани.

He е актуелно само прашањето во врска со благовременоста, рацио- 
налноста и квалитетот на проценката. Како проблем речиси неминовен 
во временскиот интервал во кој ќе се одвива приватизацијата, долго ќе се 
испречува реманентноста на организационата поставеност на претпри- 
јатијата, структурните организациони проблеми, кои сите заедно ќе 
бидат преточени во високи трошоци на работењето кои веднаш, но и за 
подолго време ќе повлекуваат намалување на конкурентската сила на 
домашниот, а особено и на странскиот пазар.
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Губењето чекор поради бавноста на одвивањето на процесот на 
приватизацијата несомнено ќе се одрази и врз квалитетот на економијата, 
односно менаџментот на секторот на малото стопанство. Неискористен 
поминува еден временски интервал расположлив за обучување на прет- 
приемачи, менацери и технички персонал, а расположлив и за стекнува- 
ње на неопходно практично искуство во водењето на активностите во 
малите претпријатија кои често пати се карактеризираат со свои специ- 
фичности. Ваквото искуство е особено значајно во врска со изготвувањето 
и хористењето на релевантни информации, кои инаку се есенционална 
нишка во процесот на деловното одлучување.3 На двете овие подрачја -  
едукацијата и практичното менаџерско искуство со информатиката -  
процесот е речиси задржан или забележливо бавен.

О п ш гесгвен о  ангаж ирањ ево развојот  на малото стопанство

Умешното користење на праксата и литературата во земјите со 
големо искуство можат да послужат како еден вид пример за тоа кои и 
какви видови асистенции им стојат на располагање на малите претприја- 
тија во светот со модерна економија. Неколкуте написи и малиот број на 
поопстојни приоди кај нас, патем речено, по природата на нештата не 
можат да ги претстават сите позначајш* аспекти на странското искуство. 
Имаме впечаток дека во нашата литература не се прават поголеми напори 
да се презентираат успешните решенија на посуштествените проблеми 
на секторот на малото стопанство, кои опстојно се елаборирани во 
странската литература и пракса.

Институционалните интервенции (policy interventions) можат да 
одиграат една од круцијалните улоги во стартот и развојниот подем на 
малите претпријатија. Како што може да се очекува, странската пракса е 
мошне богата со општествени и приватни тела, како и со различни 
облици на интервенции ставени во функција на малиот бизнис, кои 
сигурно имаат силен импетус врз неговиот развој.4 Токму поради тоа тие 
и во овој напис го заслужуваат нашето внимание.

3
G.G. Meredith, Small Business Management in Australia, Second Editon, Me Graw-Hill Book 

Company, Sidney, 1985, стр. 215.
4

Bo САД ефикасна финансиска поддршка денес пружаат: 1) Small Business Administrati
on, 2) Small Business Investments Companies, 3) Commercial Finance Companies, 4) Saving Gredit 
Companies, 5) Credit Unions, 6) Mutual Saving Banks, 7) University Banks, 8) Investments Banks, 9) 
и останати банки кои не се занимаваат само со кредитирање на малото стопанство но имаат 
посебни одделенија за работа со малите претпријатија.
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Странските ииституционални видови на подцршка, според нашата 
оценка, би можеле да се поделат во неколку групи: а) финансиска асистен- 
ција, б) регулативна поддршка, в) советодавна, г) информативна, д) 
едукативна и др.

Повеќе од споменатите институции имаат двојна или повеќекратна 
улога.5 Несомнено највлијателна во САД е Управата за мали претприја- 
тија (Small Business Administration -  ЅВА). Таа е државна институција 
формирана во 1953 год., со мошке широки овластувања и бројни домени 
на ангажираност на секторот на малото стопанство. ЅВА има задача тоа да 
го помага за да биде во состојба „колку што е потребно да обезбедува 
стабилност на националната екоиомија” (as may be necessary to ensure a 
wellbatanced national economy).6 Ho, и другите институции често пати 
имаат повеќекратна улога -  регулатива, кредити, советувања, публицис- 
тичка дејност итн. Речиси секоја кредитна институција врши и информа- 
тивна, како и советодавна функција.

Постојат и институции кои не би можеле да се подведат во некоја 
од споменатите четири групи. Во Австралија, на пример, покрај другите 
дејствуваат: а) државни програми за малото стопанство, б) центри за 
иновации, в) професионални советници за малото стопанство, г) грански 
асоцијации (trade associations), д) Австралиски државен уред за публицис- 
тичка дејност и др. Одделна улога и значење во Австралија стекнале 
Агенциите за малото стопанство, формирани во секоја од поодделните 
сојузни држави (State Government Small Business Agencies). Тие имаат 
видна улога на подрачјето на информирањето, советништвото, финанси- 
рањето, публицистиката и др. Еднакво голема улога им се придава и на 
локалните агенции за развој на малите претпријатија (Local Small Busi
ness Development Agencies), кои, патем речено, од страна на Британскиот 
совет се препорачуваат како ефикасни институции за воведување и во 
Македонија.7

Лесно може да се претпостави дека потребата за формирање на 
повеќе институционални тела и решенија ги наметнала современата 
пракса на потребите од различни облици на поддршка и асистенција.

5
Ј. Garland, Ј. Garland, Small Business Management, Tools for Success PWS-Kent Publishing 

Company, Boston, 1990, стр. 277.
6

Under Section 7a) of the Small Business Act of 1953.
7

W. Bartlett, M. Bateman with the Assistance of British Council, Belgrad, Prospects for Small 
Business Development in Macedonia, October 1993.
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Нивната круцијална задача се состои во забрзувањето на растежот на 
бројот на малите претпријатија и нивниот развоен подем.

За олеснување, мотивирање и стимулирање на натамошното за- 
брзано отворање на нови и асистенција (subisidies) во развојниот подем на 
постојните претпријатија сигурно е дека ќе треба да се формираат 
соодветни институционални тела и кај нас. Македонија, сепак, се наоѓа во 
почетната фаза во еден современ развој на малото стопанство. Факт е дека 
не се застапени или недоволно се застапени сите можни подрачја на 
стопанисување или е недоволен бројот на претпријатијата во веќе заста- 
пените подрачја (quantity approach). Се разбира дека има случаи и на 
прекубројни претпријатија кои треба да бараат решенија надвор од 
постојниот делокруг на дејствување.

Сметаме дека може да заслужи интерес случајот со институционал- 
ните интервенции во Словенија, во која, патем речено, од вкупно вработе- 
ните близу 22% се вработени во малото стопанство. Се цени дека Сло- 
венија најповеќе напреднала во промовирањето на малото стопанство во 
споредба со останатите земји во Источна Европа. Во оваа земја Минис- 
терството за мало стопанство претставува централна институција со 
надлежност да го забрза развојот на ова стопанство.

Во надлежност на ова Министерство е, исто така, поврзувањето на 
занаетчиските и трговските комори, како и општинските органи во еден 
систем на мрежно ангажирање за финансиска и други видови поддршка 
на малите претпријатија. Министерството има оформено посебно одде- 
ление за надворешно-трговски врски, центар за организирање конзорци- 
ум на банки за формирање капитал за финансирање на малите прет- 
пријатија, а се ангажира и со бројни други активности за унапредување 
на нивното работење.

Од погоререченото може да се насети дека повеќето институцио- 
нални тела, решенија и различни облици на поддршка и асистенција во 
функција на забрзувањето на растежот на бројот на малите претпријатија 
и нивниот развоен подем пред се ги наметнале потребите на современата 
пракса. Ова практично значи дека и кај нас се неопходни соодветни 
институционални тела и дека без нив не може да се очекува забрзан развој 
на секторот на малото стопанство.

Почнувајќи од локалното па се до рамништето на Републиката нам 
ни се неопходни организациони, финансиски, информативни, надво- 
решно-трговски, правни, едукативни и др. решенија за перманентен 
развојно-ориентиран сектор на малото стопанство по углед на странската 
напредна пракса, се разбира адаптирана на нашите услови. Според на-
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шите видувања, стил на нашата пракса би требало да биде, покрај другото, 
вложувањето на широк потфат на систематски усилби за менување, 
односно унапредување на условите на стопанисувањето земено во цели- 
на.

Финансирањето на стартните и развојно-ориентираните претпри- 
јатија е несомнено еден од најчувствителните стопански проблеми во 
Македонија Кај нас, општ проблем е и инаку недостигот на капитал од 
домашно и странско потекло. Во услови на криза на банкарскиот систем, 
секако дека би требало да се користи странското искуство на подрачјето 
на кредитирањето на малото стопанство. Успешно решение, како од 
стојалиште на организационата поставеност така и по методолошкиот 
приод, е секако формирање на една банка со задача исклучиво за работа со 
малите претпријатија. Притоа, апсурдно е да се замисли дека успешно ќе 
може да се одвива развојниот подем доколку се очекува финансирањето да 
се врши со лични заштеди. Било по пат на директни инвестициони 
вложувања било преку заеднички вложувања (joint ventures), како и по пат 
на повеќе други облици на ангажирање на странски извори, нам ни е 
добредојден секаков облик на странски капитал. Предноста на заеднички- 
те вложувања, покрај другото, претставува можност да се користи ди- 
ректниот трансфер на напредна технологија, менаџерско искуство на 
угледни странски фирми, вклучување во меѓународните деловни односи 
и др. Исто така, ни се препорачува и формирање на Фонд за претприем- 
нички капитал (Venture Capital Fund) како една од приоритетните финан- 
сиски институции. Средствата во овој фонд би се формирале од про- 
грамата на нашата приватизација, прекуморските задолжувања, програ- 
мите на PHARE и др.8

На полето на техничко-технолошките иновации малите претприја- 
тија речиси сосема се потпираат на своите сили. Засега не е водена 
праксата подобро и повеќе да се користат услугите што можат да ги 
пружат двата наши универзитета. Успешна спрега на праксата и науката 
е еднакво значајна како за големите така и за малите претпријатија, и тоа 
е воодена пракса во секое напредно стопанство. Спрега во смисла на 
трансфер на технолошки иновации и инвенции помеѓу големите и 
малите претпријатија кај нас практично не постои или е сосема случајна 
He ни е познато дали и колку се правени обиди за користење на фран- 
шизата како облик на трансфер на технологијата и маркетингот. Се 
разбира дека во овој случај ги имаме предвид франшизите од странско

Will Bartlett и др., споменато дело, стр. 48.
8
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потекло, и тоа не само на подрачјето на услужните дејности туку и на 
сите дејности во кои не постојат пречки таа да се воведува.

Странското искуство покажува дека експортните можности во го- 
лема мерка можат да бидат унапредувани користејќи го придонесог на 
посебна институција или орган во рамките на некоја институција која се 
занимава со проучување на можностите за промовирање на производ- 
ството за извоз на малото стопанство. Фактот дека 15% учество во извозот 
на Велика Британија припаѓа ка малите претпријатија, во која активност 
има одделна заслуга органот "Export Initiative",9 може да претставува 
добар пример. Поради нужноста што е можно повеќе да се развива 
извозната дејност цениме дек; и кај нас е потребна институција за 
експорт на производи и услуги или орган кој на ниво на Републиката би 
се занимавал со проучување на експор гните можности.

Обучување на потенцијалните, како и осовременување на знаењата 
на веќе во оперативна функција претприемачи, во современи услови 
претставува систематска пракса која се повеќе се шири и интензивира во 
сите земји со развиено мало стопанство. Сознанијата од областа на 
маркетингот, менаџментот, финансиите, анализата на работењето и др. 
не се стекнуваат сами по себе.

Стотини илјади претпријатија не опстануваат во работењето секоја 
година токму поради недостигот на потребните знаења од овие стручни 
области. Кај нас, според нашите оценки, најпрво би требало да бидат 
обучени оние кои би обучувале други кадри (training of trainers). Bo 
наставните планови на соодветните факултети би требало да се даде 
широк простор за стручните дисциплини по претприемништво. На- 
поредно би требало да се организираат курсеви, семинари, советувања и 
сл.10 11 Свое место наоѓа и дискусијата по прашањето за отворање посебен 
факултет по претприемништво во рамките на скопскиот универзитет.11

9
Ј. Longenecker, С. Moore, Small-Business Management, South Western Publishing Co., Cin- 

cinaty, 1987, стр. 355.
10

Bo САД bo 1988 година околу 300 универзитети нуделе предметни дисциплини по 
претприемништво спрема само 50 во 1972 година. Од вкупниот број на 1.200 градски 
колеџи секој има одамна воведен најмалку еден предмет по менацмент во малите прет- 
пријатија. Меѓутоа, има и колеџи во кои се застапени комплетни студии, односно целосна 
специјалност по малото стопанство. (Nicolas Siropolis, Small Business Management, Forth 
Edition, Houghton Miffin Company, Boston, 1990, стр. 20.)

11
Ha Harward Business School близу половина од студентите на постдипломски студии 

по деловна економија MBA се запишуваат на отсекот за претприемништво (David Н. Holt), 
Enterpreneurship, New Venture Creation, Prentice Hall Englewood Cliffs, 1992, стр. 22).
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Организираното информирање претставува, исто така, еден од 
мошне важните ингредиенти во развојниот иодем на претприемништво- 
то. Како есенционален инпут во менаџерскиот и маркетиншкиот процес 
информативните текови и кај нас треба да попримат стручно организи- 
ран тек. Системот на ииформирање има одделно влијание врз развојниот 
подем еднакво за малите како и за големите претпријатија. Отсуството на 
еден облик на т.н. мрежа на информации (Information Network) е една од 
причините за неуспехот на голем број мали претпријатија или за успору- 
вање на развојот на перспективните претпријатија. Мрежата на инфор- 
мирањето треба да се одликува со повеќекратна макро и микро екоиомска 
поврзаност. Релевантните информации по правило се услов за успешно 
функционирање на производниот, финансискиот, маркетиншкиот, иер- 
соналниот, истражувачкиот и др. менаџмент. Во литературата се подвле- 
кува дека успешни деловни одлуки во современи услови на стопани- 
сување 90% се засновани врз информации а само 10% на интуиција 
Изградбата на мрежата на информации кај нас треба да започне со 
опстојна студија која покрај другото ќе се засновува и врз проучувањата 
на странското искуство. Студијата би содржела препораки за воведување 
на современ систем на информации, методологија, средства и организа- 
циона поврзаност. Ова поради фактот што информирањето кај нас нема 
некој систематски тек, туку се извршува ad hok, случајно, така што 
изградбата на информативниот систем би започнала без некоја претходна 
основа (from the scratch). Ова, меѓутоа, во извесни случаи може да биде и 
предност.

Slobodan MARKOVSKI

THE ROLE OF SMALL BUSINESSES IN THE TRANSITION PROCESS

(S u m m a ry)

In this paper we briefly present our views on the place and role of small businesses in the 
context in wich it has been treated in the contemporary literature and practice. In every modem 
economy, small businesses are seen as a sector of vital importance for economic take-off. For more 
than one reason it is necessary to study foreign experience with an efficient approach in small business 
development. One of those reasons is, without any doubt, the possibility of avoiding some of the 
problems arising from the large number of nonviable enterprises which terminate their existence within 
a very short period of time.

According to the results and the state of the small businesses in our countiy, it is obvious that, 
literarlly, it is at the very beginning of a more modem development phase. Its development has been
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remarkably slowed down, among other reasons, because of the fact that it hasn’t been followed by an 
adequate social and state engagement in directing and providing the necessary assistance for start-ups, 
or the necessary multi-dimensional support in its development, either. This paper notes some of the 
possible institutional actions, bearing in mind the solutions in those countries where this sector has had 
adequate social treatment which contributed considerably to its successful developmental take-off.

The review of the small business development problems points to the rapid growth of the 
newly-registered small enterprises in the last three years, as well as the inadequate structure of the 
share of these enterprises within specific industries. Also, some remarks on the privatization process at 
the moment have been summed up. Economic opportunities after the privatization of social capital 
have been given a very limited space, but they seem to be important because of the opportunity to 
provide a comprehensive presentation of this sector’s involvement in the national economy. More at
tention in this paper has been paid to the possible forms of social engagement in small business 
development.



Тодор КРАЛЕВ

МЕНАЏМЕНТОТ И ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ВО УСЛОВИ 
НА ПРЕОБРАЗБА НА ЕКОНОМСКИОТ СИСТЕМ

Во промените треба да се гледа 
можност, а не опасност.

П. Дракер

Еден латински поет за човекот 
рекол дека ererum novarum си- 

pidus -  алчен за нови работи.

Условите во кои се наоѓа нашата држава, а и општествено-еко- 
номскиот и политичкиот систем, па и неговиот економски потсистем се 
нарекуваат:

-  услови на транзиција,
-  услови на трансформација,
-  услови на промена на старата во нова парадигма
Без разлика на тоа кој израз ќе се употреби практично станува збор 

за следното: системот и парадигмата што се градеа и во кои живеевме не 
ги дадоа очекуваните резултати, па неминовно беше да се работи врз 
нивна преобразба (сл. 1).

Преобразбата на економскиот систем што во исто време е и проме- 
на на постојната во нова парадигма е исклучИтелно тешка и болна работа. 
Тоа се потврдува и со сознанието дека веќе неколку години се наоѓаме во 
услови на таа преобразба, но се уште таа е на почетокот. При тоа се мисли 
дека се наоѓаме на почетокот на едната координата на преобразбата: 
координатата на приватизацијата He отидовме многу понапред и по 
втората координата: степенот на пазарноста во смисла на сите три типа на 
пазари.
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Но, сепак, во најголемо заостанување е третата координата: менаџ- 
ментот и претприемништвото. (Треба да се напомене дека авторот на 
овие редови преобразбата на општествено-политичкиот и економскиот 
систем ја гледа „во просторот”, со едновремено „одење напред” по три 
координати: приватизација, степен на пазарност и област на менаџмен- 
тот) [1].

Поранешна 
состојба на

^Сегаш на c o C T^ j 6 j L |  
Состојба на транзи- 
ција, т р а н с ф о р м а ц и - |^ ^

Идна, посакуваш 
состојба на

системот 
------------Г— Ј

^а, преобразба Ј системот

време (t)
h &

Сл. 1

Преобразбата на економскиот систем е процес кој требаѓ да биде 
управуван. Затоа треба да се прави разлика помеѓу:

-  менаџментот на преобразбата и

-  менаџментот во преобразбата.

Процесот на преобразба, кој ќе трае долго време, треба да биде 
осмислен, да има свои цели, да биде како и било кој друг процес -  
управуван. Тоа е т.н. transition management, [2] кој е познат во развиените 
земји, но, за жал, може многу малку да ни биде од корист, затоа што тој 
менаџмент зборува за транзицијата како премин од една во друга состојба, 
без промена на парадигмата, односно без капитални, суштествени проме- 
ни, промени во системот, во околината, во условите и сл. (Транзицијата 
според Websters New World Dictionary знали премин од едни услови, места, 
активности и сл. во други.) Токму затоа ние треба да го осмислиме свој 
транзиционен менаџмент.

Од друга страна, треба да се настојува за изградба на менаџмент во 
услови на преобразба. Поедноставно речено тоа значи дека во целиот овој 
период на преобразба треба да се определи како ќе се управуваат претпри- 

*
Види ја  цитираната литература.
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јатијата, фирмите, јавните установи и сл. Со одложување на одговорите 
на овие прашања во врска со управувањето ништо не се решава. За 
комплексноста на тоа прашање еве еден пример:

Деновиве (август 1994 година) во Република Србија се водеше 
бурна дискусија околу можноста за воведување на партиципација во 
управувањето. Сето тоа им заличи на некои луѓе на обновување на 
самоуправувањето, па едно крупно име од тамошната политика мораше 
да се правда дека не рекол така како што рекол. Најверојатно и кај нас ќе 
има бурни дискусии кога ќе дојде на дневен ред проблематиката на 
управувањето со претпријатијата и посебно прашањата за партиципација 
на работниците во управувањето.

За да се одговори на прашањето каков менаџмент треба да се има во 
услови на преобразба на економскиот систем би било пожелно да се 
согледаат некои тенденции во светската економика.

Евидентно е дека во четвртата четвртина од овој век (односно по 
средината на седумдесеттите години, по првиот нафтен шок) настанаа 
видливи промени во глобалниот економски систем. Во економската 
литература [3] тоа е детално елаборирано, но, главно, се сведува на:

-  појава и развој на мали и средни претпријатија,
-  афирмација на претприемништвото, претприемничките прет- 

пријатија, претприемничката економија и, како што вели Питер Дракер 
[4], претприемничкото општество.

He само кај нас, туку и во развиените земји последниве години 
многу се зборува и пишува за претприемништвото. Но, одредени раз- 
лични пристапи, па и нејаснотии, остануваат.

Прво, кај нас во свеста на голем број луѓе изразот „претприемач” 
обично се сврзува со луѓе на кои им се доверува изградба на куќи, со задача 
тие да обезбедат луѓе и се што е потребно за градба. Во нашиот речник за 
претприемачот се вели дека е тоа „лице што се зафаќа со градба и сл.” Но, 
кога се дефинира кој е претприемчив се вели дека тоа е оној кој е „склон 
кон потфати, иницијативи”.

Во развиените земји на прашањето на претприемништвото се 
гледа од неколку аспекти:

-  од аспект на малото стопанство,
-  од аспект на иновациите, инвентивноста, креативноста,
-  од аспект на претприемничкото општество.
Најчесто претприемништвото се сврзува со личноста на прет- 

приемачот кој основа своја сопствена фирма, кој ризикува, кој е посебно 
надарен и сл. На едно место се вели дека „претприемништвото е процес



100 ТОДОР КРАЛЕВ

на идентификација на можностите на пазарот, наоѓање ресурси..., пре- 
земање активности заради искористување на тие можности, се со цел да 
се постигне долгорочна лична добивка” [5].

Gifford Pinchot III, кого го сметаат за творец на изразот intrapreneur
ship (што би се превело како корпорациско претприемништво) вели дека 
претприемачите прават работите околу нив да се случуваат. Тој мисли 
дека: парите не се основата во работата на претприемачите, дека сакаат 
слобода во дејствувањето, дека се носители на промени, дека се како 
емигранти, најчесто потекнуваат од фамилии на претприемачи, од млади 
години го носат товарот на одговорноста, многу работат и сл.

На едно место се вели дека претприемништвото е трансформирање 
на визиите во планови, а плановите во реалност [5]. Во Вебстеровиот 
речник претприемачот се дефинира како некој кој организира, управува и 
претпоетавува ризик за бизнис или претпријатие.

Ј. В. Ѕау, кој го разграничил капиталистот од претприемачот, вели 
дека претприемачите работите ги испревртуваат и ги дезорганизираат. Ј. 
A. Schumpeter работата на претприемачот ја нарекува креативна деструк- 
ција.

Уште Ј. В. Ѕау на претприемништвото укажува како на промена на 
можните користи од расположливите ресурси. Штефан Иванко за поимот 
претприемништво вели дека е „сличен на суштината на деловноста, a 
креативната способност и деловноста се битни карактеристики на прет- 
пријатијата во современи услови” [6].

Питер Дракер [4], крупно име во менаџментот, на претприем- 
ништвото приоѓа од најширок аспект. За него претприемачите ги пре- 
фрлуваат ресурсите од секторот на ниска продуктивност и профит во 
секторот на висока продуктивност и профит. Дракер вели дека прет- 
приемачите донесуваат иновации, а иновациите се специфичен инстру- 
мент на претприемништвото. За иновациите тој вели дека тоа се работи 
со кои се оспособуваат ресурсите со нови к а п а ц и т е т и  за правење бо- 
гатства За него луѓето кои бараат сигурност и извесност обично нема да 
бидат добри претприемачи. Претприемништвото не е ни наука, ни 
уметност, туку првенствено практика

За П. Дракер последниве две децении се карактеризираат по т.н. 
претприемничко преструктурирање. На пример, во САД за 10 години 
(1974-1984) бројот навработените се зголемил за24 милиони. Овој пораст 
е резултат на тоа што во тамошната средина преовладува претприем- 
ничкиот дух, па секоја година се отвораат околу 600.000 нови фирми. Ова 
му дава за право на овој автор општеството во кое живееме да го нарече 
претприемничко.
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Овде се внесени само мал дел од размислувањата за претприем- 
ништвото. Останува малку или повеќе отворено прашањето за односот на 
релацијата: претприемач -  менаџер, односно претприемништво -  менаџ- 
мент.

Сите сопст веници н а  м ал б и зн и с н е с е  прет приемачи! Сите инова- 
тори н е  се прет приемачи! Сите м енаџери  н е  се прет приемачи!

Во САД има 20 милиони мали бизниси. Но само 12-15% од малите 
бизниси го создаваат мнозинството од нови работни места и придоне- 
суваат кон економскиот развој на земјата. Овие развојно-ориентирани 
бизниси се претприемнички фирми и тие се разликуваат од другите.

Но, претприемништвото не треба да се бара само кај малиот бизнис 
и кај сопствениците кои оформуваат свои претпријатија. Претприемачи 
има и во големите фирми, т.н. корпоративно, внатрешно претприем- 
ништво.

Затоа треба да се прифати мислењето на П. Дракер за постоење на 
прет прием нички менаџмент.

Практично гледано во фирмите не постои работно место прет- 
дриемач. Тоа не е ни струка. За тоа не се добива диплома како за инженер, 
економист, правник, лекар и сл. Дали е некој претприемач, дали некоја 
фирма има претприемнички дух и дали е преструктурирана претприем- 
нички -  за тоа можат да зборуваат само резултатите од работењето.

Овде се застапува мислењето дека на нашата земја во услови на 
преобразба на економскиот систем и се потребни менаџери со претпри- 
емнички дух, односно претприемнички менаџмент. Овде се прави обид 
да се детерминира тој претприемнички менаџмент од десет аспекти.

1. Менаџерите со претприемнички дух се способни за иновирање, 
инвестирање, проширување, воведување нови производи и услуги и сл. 
Менаџерите со административен дух се луѓе кои се ангажираат во 
искористувањето на постојните ресурси (луѓе, материјали, машини, 
пари и сл.) и нивно спојување во еден деловен систем.

Поедноставно кажано прет приемничкиот  менаџмент  (ПМ) и ад- 
министративниот менаџмент  (AM) се разликуваат:

1. ПМ... одговара на прашањето: ШТО?
AM... одговара на прашањето: КАКО?

2. ПМ... се грижи да се работат „прави” работи (ефективност -  успеш-
ност).

AM... се грижи да се извршуваат работите на „прав” начин (ефикас-
ност).
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3. ПМ... е „свртен” спрема пазарот и пазарните можности.
AM... е „свртен” спрема фирмата и нејзините способности.

Левата страна од мозокот дејствува на логичките, рационалните и 
аналитичките размислувања. Десната страна е задолжена за емотивни и 
интуитивни размислувања и дејствувања. Зарем не би можело да се каже 
дека левата хемисфера од мозокот е административно-менаџерска, а дес- 
ната претприемничко-менаџерска? Но, сепак, станува збор за еден единс- 
твен мозок, кој кон надвор дејствува како целина.

Во една фирма ќе има и ПМ и AM и сигурно дека тие нема да бидат 
распоредени на претприемнички и административно-менаџерски работ- 
ни места. Ќе ги има и во top management-от и во средното ниво и на ниво 
на надзорниците (прво ниво на менаџери).

Во теоријата и практиката на менаџментот се зборува за менаџерски 
улоги и се дава поделбата што ја дал Henry Mintzberg [7]. Тој вели дека 
менаџерите „играат” три вида улоги: интерперсонални, информативни и 
улоги на донесувачи на одлуки. Првите два вида на улоги се делат на по 
три подвидови, а третата група има четири улоги. Како донесувач на 
одлуки менаџерот е во улога на претприемач, донесувач на одлуки во 
непредвидливи ситуации, алокатор на ресурси и преговарач.

Т. Фити и В. Хаџи Василева-Марковска [3] цитираат автори кои 
укажуваат на разликите помеѓу претприемничкиот амбиент и неговата 
антитеза административниот, а укажуваат и на терминот бирократ за AM 
кој во западната теорија и практика има сосема поинакво значење отколку 
кај нас, а пред се, како антипод на менаџерот со претприемчив дух.

Авторот на овие редови застапува мислење дека во ова време кај нас 
има и ПМ и AM. ПМ, но не во целина, туку повеќе како претприемништво 
во смисла на иницијатива, иновација и сл., се среќава кај новите малосто- 
панственици. Дел од нив се уште се во фаза кога „ги држат сите конци во 
свои раце” затоа што фирмите се со помал број на вработени или пак тие 
се единствени вработени. Со порастот на бројот на вработените се повеќе 
ќе преовладуваат проблемите од раководењето, организирањето, мотиви- 
рањето, контролата, планирањето -  а сите тие се менаџерски функции. 
Тие коишто сега се во поголем дел класични претприемачи ќе треба да 
стануваат ПМ -  претприемчиви менаџери.

Еден дел од раководителите во постојните претпријатија како да се 
AM -  административни менаџери. Системот што го имавме ниту малку 
не ги стимулираше: претприемништвото, иновациите, новините, конку- 
ренцијата, иницијативноста и сл. Нашите досегашни раководители не 
беа ниту менаџери во вистинска смисла на зборот. Во времето што е пред
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нас тие ќе треба да се оформат, пред се, како менаџери, а некои од нив да 
„поминат” и во класата на ПМ.

2. За да може да егзистира ПМ ќе треба да се создаде претприем- 
нички ш биент , пред се во смисла на повисок степен на приватизација и 
повисок степен на пазарност. Се чини дека нашата држава со тоа што 
дозволи едноставно отворање сопствени фирми веќе го направи првиот 
чекор. Јасно е дека дел од тие новоотворени фирми воопшто нема да 
заживеат, а дел ќе издржат само една година. He се разликуваме од 
развиените земји, бидејќи и таму поголемиот број новоотворени фирми 
нема да ја дочекуваат ни прославата на првата годишнина од формирање- 
то.

3. ПМ се однесува на:

-  новоотворените фирми,

-  за постојните претпријатија,

-  за институциите на јавните служби.

ПМ е дефиниран како активност на менаџерите за препознавање на 
можностите на пазарот, изнаоѓање ресурси за да се искористат тие 
можности, како и своевидно активирање за сето тоа да се реализира Вака 
дефиниран менаџмент освен кај малостопанствениците и кај постојните 
претпријатија (големи фирми) ќе треба да најде место и во останатите 
сегменти во државата: во општествените дејности (образование, здрав- 
ство, култура, наука и сл.), како и во јавнит е служ би, па и во владините 
институции, војската, синдикатот, непрофитните организации, локална- 
та самоуправа, политичките партии и сл.

Нема да се биде далеку од вистината ако се констатира дека во 
досегашниот систем многу малку внимание посветувавме на управување- 
то во институциите на јавните служби. Системот ни беше производно 
ориентиран во смисла на производство на материјални добра. Услугите 
послабо ги третиравме, а пак буџетските и непрофитните институции ги 
занемарувавме кога станува збор за управувањето.

4. Во точка 2 се видливи залагањата за создавање претприемнички 
амбиент. Овде тоа се прошири со настојувања за активно вклучувањ е н а  
државата со цел на создавање претприемничка економија. „Малите и 
средните претпријатија претставуваат многу витален, флексибилен и 
пропулзивен сегмент на општественото производство и лулка на прет- 
приемништвото. Малите и средните претпријатија и претприемништво- 
то можат да егзистираат и да се развиваат само во еден специфичен 
економски и општествен амбиент” [3].
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Се бара поддршка од државата за развој на претприемништвото и 
тоа во смисла на:

-  институционална поддршка,
-  финансиска поддршка,
-  информации и консалтинг,
-  образование и обука,
-  други облици на поддршка (подетално за ова може да се види во

[3]).
Пред неколку години кај нас кога во размислувањата на некои 

политичари беше актуелно т.н. ревитализирање, се направи обид да се 
формираат иновациски центри. Во тие обиди беше вклучеи и авторот на 
овие редови. Беше изработен и елаборат за оформување на таков центар во 
една наша голема фирма Беа користени странски (германски) искуства. 
Но, практично сето тоа остана само како обид. Системот и парадигмата во 
кои живеевме не создаваше услови за иновациско-претприемничко деј- 
ствување.

5. Потребно е да се изгради посебна култура, прет прием ничка  
култура, која ќе го оценува, поттикнува и наградува креативното однесу- 
вање.

Во општите согледувања културата во едно претпријатие претста- 
вува систем на вредности, норми и правила на однесување кои се разви- 
ваат спонтано и кои го даваат начинот на мислење, дејствувањето на сите 
вработени, изгледот и имиџот на претпријатието. Ние мораме да призна- 
еме дека досега во системот и парадигмата во која се наоѓавме на ова 
прашање не му посветувавме соодветно внимание.

Социолозите на организацијата сигурно ќе укажат на тоа дека 
луѓето кои работат заедно изградуваат одредени односи, правила на 
однесување, системи на вредности. Нововработените ќе треба да ги 
прифатат тие односи и да се приклуча! ла останатите.

Креативноста, инвентивноста, иновативноста се појдовни основи 
на претприемништвото. Сфаќањето дека на промените треба да се гледа 
како на можност, а не како на опасност, исто така, е стожер за претприем- 
ничкиот менаџмент. Ако се сака во претпријатието да почне да преовла- 
дува претприемничкиот дух и амбиент -  тогаш треба споменатите 
системи на вредности да се вградат во организациската култура.

6. И класичниот менаџмент, па и AM и ПМ поделбата што овде се 
анализира, е во зависност од т.н. ж ивот енвекна организацијат а. Органи- 
зацијата како систем се основа, расте, влегува во фаза на диференцијација,
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па поминува во фаза на консолидација и на крајот е фазата на ликвидација 
[8]. За секоја од овие фази се потребни посебни видови претприемнички 
менаџери.

I Процес Р И 3 и к
на одлучување

Висок Низок

Фаза на изградба Фаза на растење

Брз ПИОНЕР „МАХЕР”

Фаза на Фаза на I

Спор
диференцијација консолидација I

1
СТРАТЕГ „ТРЕНЕР”

Во фазата на изградбата ПМ се наоѓа во услови на висок ризик и 
треба да донесува брзи одлуки. П ионерит е се полни со идеи. Овие 
претприемачи кои располагаат со идеи и кои не се плашат од ризик (иако 
тој објективно е голем) го основаат претпријатието и почнуваат да го 
градат.

За фазата на растењето треба менаџер од типот на т.н. м ахер  
(германски израз кој и кај нас е во употреба). Ризикот е веќе намален, но и 
понатаму треба брзо да се донесуваат одлуки. Овие менаџери се активни, 
авторитетни, добро организирани и смислено чекорат напред.

Во фазата на диференцијација се смирува „топката”, односно до- 
тогашниот динамички развој. Тоа е време кога менацерите треба самите 
да се прашаат: што понатаму? За оваа фаза треба менаџер од типот на 
стратег. И овде ризикот е голем (затоа што се трасираат патиштата за во 
иднина), но не треба да се брза со одлучувањето.

Во фазата на консолидацијата и ризикот и брзината во одлучу- 
вањето се намалени. Претпријатието е свртено кон внатрешните про- 
блеми. Тоа се консолидира, се двојат функциите, се формираат орга- 
низациски единици, се оформува и зацврстува организациската пира- 
мид& За оваа фаза треба менаџер од типот тренер {coach). Тој е при- 
врзаник на тимска работа, комуникативен е, треба да знае да ја поврзе 
работата на другите, да ги мотивира работниците, односно своите со- 
работници и сл.

7. Претприемничкиот менаџмент треба да спроведува претприем- 
ничка политика во организацијата. Прво, околу тоа како да се елиминира
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отпорот кон промените или, како што вели Gifford Pinchot III, како да се 
наруши имунолошкиот систем на организацијата. Овде (а и како мото на 
целиот труд) укажуваме на потребата од промени, односно воведување на 
нови работи. Но, постои и друга вистина: промените за некои луѓе носат 
опасност, а посебно од нив се плашат АМ-менаџерите. Со претприем- 
ничката политика треба да се создадат услови „иновациите да станат дел 
од обичниот, секојдневен, оперативен начин на дејствување, па и ру- 
тински дел од тековното дејствување” [4]. Но, треба да се признае дека ова 
не е ни малку лесна работа.

Со соодветна политика и култура инбвативното дејствување треба 
да станува атрактивно и за менаџерите и за неменаџерите. Сите во 
иновациите треба да гледаат можности, а не опасност. Претприемничка- 
та политика треба перманентно да го отстранува се она што е застарено, 
непродуктивно, што пречи, што прави грешки и сл., а да воведува новини, 
почнувајќи од нови производи и услуги, техники и технологии, методи и 
начини на работа. Како политика може да се прифати на неколку години 
(на пример на секои три години) да се спроведе т.н. „генерално чистење” 
за да се води употребната вредност на нештата Во рамките на ова би 
можело да се постави прашањето за постојните производи и производна- 
та програма, пазарот, дистрибутивните канали, технологијата на работе- 
њето и сл.

За да се спроведе оваа деловна политика и фирмата да стане rerum 
novarum cupidus (алчна за нови работи) треба да се прокламира начелото 
за животен век на нештата Производот, програмата, техниката, техноло- 
гијата, начините на работа, се има свој век и затоа е потребно во фирмата 
самостојно да се надминуваат. Ако се остави тоа да го констатира пазарот 
и конкуренцијата -  тоа е веќе доцна. Ако се чека пазарот да каже дека 
постојниот производ (услуга) веќе не е атрактивен -  тоа е доцна. Фирмата 
треба сама тоа да го констатира.

8. Овде е веќе укажано на потребата од претприемничка култура и 
политика, претприемнички амбиент и дух, помош од пошироката заедни- 
ца -  но треба да се дејствува практично. Треба прет прием ничка практика 
(П. Дракер со право вели дека претприемништвото е пред се практика).

Вообичаено е менаџерите на состаноци да решаваат проблеми. 
Состаноците на колегиумите обично се сведуваат на изнесување на 
проблеми и барање начини за нивно надминување, решавање.

Нормална практика кај компаниите управувани на претприем- 
нички начин е да постојат два вида состаноци кога се анализираат 
деловните извештаи и оперативните резултати: едниот е посветен на
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проблемите, а вториот се концентрира на можностите [4]. П. Дракер дава 
пример на една компанија од средна големина (снабдувач на производи 
за здравствена заштита) каде што се држат состаноци на раководството 
секој втор и последен понеделник во месецот. Првиот состанок е посве- 
тен на проблемите, а вториот на оние области каде што компанијата 
постигнала добри резултати.

Треба да се признае дека кај нас не е обичај во деловната практика 
да се зборува многу за постигнувањата, туку за проблемите.

9. За да може ПМ да има подлога за дејствување, а фирмата да може 
да се класифицира како претприемничка треба да се оформи соодветна 
структура. П. Дракер се залага за тоа во постојните претпријатија да се 
одвои иновативно-претприемничкиот дел од останатата структура „Но- 
вото секогаш изгледа така слабо, така малку ветува кога се споредува со 
реалноста на масивниот постојан дел од претпријатието” [4]. Иновативно 
-  претприемничките активности се како новороденчиња кои бараат по- 
себна нега, посебно управување, посебна структура

Компаниите „ЗМ” и „Џонсон и Џонсон” користат метод: лицето 
кое ќе развие нов производ, услуга, пазар и сл. подоцна станува главен 
менаџер на тој дел од бизнисот.

Втора структурална забелешка е во местоположбата на новите 
потфати во хиерархијата на фирмата. Освен самостојноста, потребно е 
подигање на нивото на одговорноста за да не пречи во работењето и во 
самостојноста.

10. Уште од појавата на научниот менаџмент на Тејлор па се до 
денешно време никако да престане интересирањето за кадрите во кла- 
сичниот менаџмент, а еве сега и за претприемничкиот. Дали луѓето се 
раѓаат како менаџери и претприемачи? Колку образованието може да 
помогне?

Несомнено дека луѓето кои не се чувствуваат како претприемачи и 
иноватори ќе треба да се најдат во AM или пак на неменаџерски работни 
места. Во една фирма има места и за менаџери со претприемнички дух и 
за административни менаџери и за неменаџери. Сигурно, како и во 
другите области, некој вид предодреденост за извршување на работите во 
ПМ треба да постои.

Претприемништвото повеќе треба да биде прашање на однесуван>е, 
на услови, култура на организацијата, деловна политика и практика, 
имиџ, дух и ориентација на фирмата, а помалку прашање на личноста. 
Доказ за ова се многу возрасни менаџери и други личности кои во
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зториот дел од својата кариера стануваат успешни претприемачи по 
прераното пензионирање.

*

* *

Овде е направен обид, накратко, во 10 точки да се детерминира 
претприемничкиот менаџмент.

Тоа што ваков вид на менаџмент „се препорачува” за наши услови 
никако не значи дека се сака да се биде модерен. Условите во кои се 
наоѓаме, тешкотиите предизвикани од преобразбата на економскиот сис- 
тем, настојувањето за побрзо излегување од кризата инсистираат „спас” 
да се побара и во иновативно-претприемничкиот амбиент, односно ме- 
наџмент со такви особености.

Откако ќе се воспостават институционалните основи (пазарно сто- 
панство, приватизација и др.) ќе треба целосно да се посветиме на 
работењето на фирмите. Но, периодот на преобразба нема да биде краток. 
И во услови додека се работи на преобразба треба да се живее, да 
функционираат фирмите, да работат работниците и менаџерите. Цел на 
овие редови е да се укаже на потребата во овој период и фирмите и 
менаџерите повеќе да бидат иновативно-претприемнички ориентирани.

Познато е дека иновациите се погонската енергија за стопанскиот 
развој. Претприемничкиот менаџмент ги заживува иновациите, ги реали- 
зира замислите. Зарем не е тоа она што во овие времиња ни е најпотреб- 
но?
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TodorKRALEV

MANAGEMENT AND ENTERPRENEURSHIP IN TERMS OF TRANSFORMATION 
OF THE ECONOMIC SYSTEM

(S um ma ry)

Peter Drucker is right when he expects firms to act as enterpreneurs, managers to have an 
enterpreneurial spirit, and he has named contemporary society the enterpreneurial society. In this 
paper, the management which seeks opportunities, searches for resources for the utilization of these 
opportunities, and doesn’t consider changes a danger, or a risk, is referred to as enterpreneurial man
agement.

This kind of management "is recommended" for the conditions of the transformation of our 
economic system.

In this paper an effort has been made to determine enterpreneurial management, adjusted to 
the present conditions and time, in ten points. Light is shed from different angles on: the differences 
between administrative and enterpreneurial management; enterpreneurial culture, policy, and prac
tice; types of managers with enterpreneurial spirit, depending on the firms age, etc.

The need for establishing an enterpreneurial environment from the aspect of the global fea
tures of the economic system (privatization, and the degree of marketization) has been pointed out. 
This is coupled with the requirement for creating conditions, and taking care of enterpreneurial man
agement, by the state. Here, as elsewhere, the author refers to the need for an adequate educational 
system which will provide educated people, able to deal with this kind of management.





М ичоЈАН Ч ЕВ

ПРИСПОСОБЕНОСТА НА ПРЕТПРИ ЈАТИ Ј АТА 3 А УСПЕШНА 
ТРАНСФОРМАЦИЈА

„Постојат три вида компании: оние кои водат, 
оние кои набљудуваат од страна и оние кои се 
чудат на тоа што се случило”.

1. В оведн и  напом ени

Анализирајќи го развојот на општеството во високоразвиените 
земји се доаѓа до голем број на податоци кои гераат на размислување. 
Така, на пример, пред 150 години најголемиот број од луѓето во овие 
земји живееле на фармите, обработувајќи ја земјата главно со членовите 
на своето семејство. Денес не повеќе од 3-5% од населението живее од тоа 
што во целост се занимава со земјоделство, иако производството на храна 
е повеќе пати зголемено. Или, само пред сто години послугата била 
најголемата категорија вработени, додека денес оваа категорија прак- 
тично исчезнала. Со појавата на автомобилите многу ковачи и колари 
останаа без работа, меѓутоа создаден е далеку поголем број на работи 
поврзани со нив. Карактеристични се и податоците за современите 
трендови: во развиените земји учеството на „фабричките работници” 
изнесува една шестина од вкупниот број на вработени, со тенденција кон 
натамошно намалување до една десетина до крајот на овој век. На тој 
начин фабричкиот работник е на патот да им се придружи на селаните и 
послугата како историска категорија.

Проблемите што ги создаваат промените се очигледни и никој не е 
поштеден од нив. Појавата и примената на електриката направи вис- 
тински „дар-мар” во земјите кои својата индустрија ја темелеле на бумот 
на железницата и рудниците на јаглен. Нафтените шокови од седумде-
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сеттите години и нанесоа сериозни удари и на толку профитабилната но 
и успиена гранка каква што беше американската автомобилска индустри- 
ја.

Светот денес се наоѓа во постиндустриско или информатичко 
општество, во кое животот радикално се менува под налетот на новите 
производни сили: електроника, микропроцесор, комјутер и др. Станува 
очигледно дека преминот (транзицијата) од индустриско во постин- 
дустриско општество битно се разликува од влезот во индустриското. Се 
работи за квалитативен премин од еден енергетски систем во друг. 
Енергетската компонента на трудот („производствен труд”) ја препушта 
доминацијата на информатичката („интелектуален труд”).

Продорот на информатичката технологија, практично, во сите по- 
драчја на човековото дејствување доведува до големи промени и во 
организацијата на работењето. На прв поглед, се чини, доаѓа до дезин- 
теграција на општеството (и стопанството), а всушност, се работи за 
создавање на претпоставки за реинтеграција, но, се разбира, врз нови 
поквалитетни основи. Со други зборови, со појавата на информатичката 
технологија создадена е мат еријална основа  за интеграција на сите 
производни (и деловни) функции на ефикасен начин.

Во центарот на збиднувањата се наоѓа човекот, најдинамичниот 
ресурс на општеството, наоружан со знаењето како главна „производна 
сила” во борбата со промените.

Ситуациите во кои се наоѓаат претпријатијата се многу различни, 
не само од една до друга стопанска гранка, туку и од еден до друг момент, 
па затоа тие се приморани да развиваат не само соодветна величина гуку 
и соодветна организациска форма. Тоа се основните причини што, почну- 
вајќи од 1970 година, американското стопанство и стопанствата на други- 
те развиени земји поминаа низ длабоки структурни промени.

Најважното наравоучение што произлегува од проучувањето на 
овие историски неминовни текови на човештвото е сознанието дека од 
промените најмногу профитирале оние кои успеале брзо да се прилаго- 
дат, односно оние кои се обидувале да изнајдат решенија на проблемите 
кои се неминовен сопатник на промените.

Имајќи ги во предвид наведените сознанија може да се заклучи дека 
успешни во својот развој ќе бидат оние општествено-политички системи 
во кои сите учесници на процесот на репродукцијата ќе ја прифатат 
ваквата ориентација како единствена која дава шански за успех.
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2. А нализа н а  состојбата во  стопанството на М акедонија

2.1. А нализа на потребите за п ром ен и

За остварување на секоја развојна цел неопходно е да се воспостават 
соодветни инструменти и ефикасни механизми кои би ги поттикнале 
основните потенцијали на развојот. Во сегашната фаза на општествениот 
развој тие потенцијали се наоѓаат во Научно-Технолошко-Информаци- 
ско-Комуникациско-Едукативниот (НТОИКЕ) комплекс. Овој комплекс е 
составен од нематеријални компоненти.

Поради тоа, неопходно е да се укаже на секоја поединечна компо- 
нента од овој комплекс.

Науката се повеќе станува главна „производна сила” и основа на 
технолошкиот развој и напредок, односно нивна интегрална компонен- 
т&

Фактот дека информатичката т ехнологија ја презема клучната уло- 
га во производните системи доведе до големи структурни промени во 
производството, а, исто така, и до големи промени во самата филозофија 
на производството.

Информацијата отсекогаш била основа за човечкото орган и зи рањ е. 
Со пронаоѓањето на новите технологии и природата на работата почнува 
битно да се менува. Сето тоа бара и нови форми на организација кои не ќе 
бидат кочница за зголемување на ефикасноста, пораст на продуктивноста 
и подобрување на конкурентноста на пазарот. Деловниот свет денес, 
посматрано од тој (организациско-управувачки) аспект, влегува во еден 
нов период на промени -  премин од „командно-контролна” кон „органи- 
зација која се базира на информации”

He без причини овој стадиум во развојот на човештвото се нарекува 
постиндустриско или информатичко општество. Информацијата е во 
темелот на неговата градба. Таа е, во вистинска смисла на зборот „природ- 
но добро”, какви што во индустриското општество, се материјата и 
енергијата.

Врската помеѓу комуникациит е и личноста е сложена и нераскин- 
лива. Револуцијата во средствата на јавно информирање и комуницира- 
н»е, истовремено значи и психолошка револуција. Со појавата на 
кабловската телевизија, сателитските мрежи, јавните и приватните мре- 
жи за пренос на податоци, интегралните мрежи за пренос на информа- 
ции и сл., создадени се услови корисникот да може сам да произведува и 
испраќа инфорамции, а не само да ги прима.
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Развојот на информатичката технологија го наметнува образовани- 
ето (едукацијата) како првостепена општествена задача. Се повеќе се 
инвестира во луѓето, во она нивно образование кое овозможува афирмира- 
ње на иницијативата, креативноста и одговорноста. Образованието се 
повеќе се меша со работата и се протега низ целиот работен век. Основна- 
та причина за таква трансформација на образованието лежи во сознание- 
то дека знењето се побрзо застарува на сите нивоа и во сите дејности -  
единствен лек против тоа е константната обука и преобука на луѓето.

Во пазарните услови на стопанисување битката за пазар претставува 
битка за нови знаења, Таа истовремено е оргнаизирана битка на секое 
општество, на секој стопански субјект, но и на секој поединец.

2  2  А нализа на проблемит е и  можните п р и ч и н и

Додека развиените земји организирано се подготвуваа за водење на 
битки со промените, ние се вртевме во круг. Последиците од таквото 
(игнорантско) однесување кон промените во нашето опкружување се 
застрашувачки. Како илустрација на ваквите тврдења можат да се наведат 
низа податоци:

-  Според некои проценки (од 1991 година) Југославија заостану- 
ваше околу 30 години зад развиените земји (заостанувањето на Македо- 
нија, како неразвиена република во поранешна Југославија, е значително 
поголемо).

-  Еден ефективен час (ЕЧ) на работа во развиените земји беше 
еднаков на 15 ЕЧ работа во Југославија.

-  Во структурата на нашите производи сировините учествуваа со 
околу 70%, услугите со 20% и информатиката со 10%. Во развиените земји 
овие односи наполно се спротивни.

Можат да се наведат низа податоци со кои би се илустрирала 
нашата состојба, меѓутоа ќе се задржиме само на неколку констатации кои 
се однесуваат на состојбата во НТОИКЕ комплексот, како основен потен- 
цијал на развојот.

Од наукат а, која со години е потценувана, не може ни да се очекува 
да биде „главната поизводна сила”. Најдобра потврда за ваквите констата- 
ции наоѓаме во податоците за процентуалното учество на издатоците за 
истражување и развој во националниот доход.

Сите индикатори за оценување на технолошшот р а зв о ј на Македо- 
нија покажуваат технолошко заостанување кое се мери со две, три или 
повеќе децении.
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Организацијат а на деловните субјекти и организацијат а н а  рабо- 
тата со десетлетија им одолева на промените кои се случуваат во оп- 
кружувањето. Хиерархиски обоената командно-контролна организацис- 
дса структура е доминантен облик на организирање и управување.

Информатизацијата до средината на ’80-тите години држеше ка- 
ков-таков чекор со промените во опкружувањето. Во сегашните услови таа 
се одвива доста стихијно и спонтано. Интеграцијата на деловните функ- 
ции со помош на информатичката технологија, остана само на поеди- 
нечни обиди.

Ком уникациит е се приказна за себе. Покрај техничките проблеми, 
кои се присутни поради недоволната комуникациска инфраструктура, 
посебен проблем е недоволно изразената потреба за поврзување и кому- 
ницирање.

Едукацијата и иновирањето на знаењата на вработените, а посебно 
на деловодниот кадар, е практично занемарлива. Според податоците за 
1985 година (релативно стандардна година), процентуалниот број на 
вработените кои се усовршувале на соодветни работи во матичната 
организација изнесувал 2,22% за Македонија (СФРЈ -  100%, Словенија -  
49,56%); бројот на оние кои завршиле други облици на усовршување во 
организацијата изнесувал 0,22% во Македонија (Словенија -  42,69%), a 
бројот на оние кои од Македонија се усовршувале во странство бил 0,75% 
(Словенија -  37,61%).

Ваков „поглед во огледалото” нема намера да застраши и покаже 
колку ние сме лоши, немоќни и неспособни. Напротив, тоа претставува 
психолошки чин на колективно отрезнување, бидејќи без р еа л н о  со- 
гл едува њ е на постоечката состојба м али се ш ансите да  се постават 
р е а л н и  цели ; а практично никакви  тие да се остварат.

Третата научно-технолошка револуција, во која веќе длабоко нав- 
лезе човештвото (неговиот развиен дел) ја карактеризираат големи струк- 
турни промени во доменот на економијата, организацијата и техноло- 
гијата. Новите технологии -  сфатени како комплексен однос на тех- 
никата, организацијата и знаењето на мирко и макро план, ја одредуваат 
општествената и економската ефикасност на секоја заедница.

Во тоа е суштинската интелектуална промена во сфаќањето на 
процесот на развојот. За тој процес не се доволни само природни бо- 
гатства, луѓе, пари и желби, туку и „нешто друго” -  што науката го нарече 
„резидуал”. Тоа е термин кој економистите му го доделија на оној дел од 
растот на кој, очебијно, не можеше да се смета врз основа на конвен- 
ционалните фактори на економскиот раст.
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Зборувајќи за опкружувањето и за постојаните промени на пазарот, 
се стекнува впечаток дека сето тоа се случува некаде подалеку од нас, дека 
некој друг треба да не заштити од сите негативни влијанија на пазарот. 
Меѓутоа, вистината е сосема спротивна -  пазарот е секаде околу нас. 
Битката за пазарот е сопствена битка на секој општествен субјект и секој 
поединец.

Сигурно е дека развојот е тешко да се дефинира и измери, а уште 
потешко е да се испланира и спроведе во секоја општествена заедница. 
Тоа претставува исклучително тешка задача ако таа заедница е недоволно 
развиена. Се појавуваат голем број проблеми кои треба да се разрешуваат. 
Тие претставуваат, на некој начин, „културни фактори” на тоа опкружува- 
ње. Овие фактори се вонредно значајни, не дејствуваат изолирано, тешко 
се менуваат и тешко можат да ги сфатат луѓето од страна. Д. Ландс во 
врска со тоа пишува: „Ако некој на таквите фактори го препишува успехот 
-  чувствата не ќе бидат повредени; но препишување на неуспехот на 
недостатоците на човечкиот фактор може да биде наредливо... А кога 
гаквите карактеризации доаѓаат од страна, од оние кои ’успеале’ -  скоро 
неизбежно ќе ја навредат суетата”.

3. О бм ислувањ е на реш енијат а -  мож ни насоки

3.1. Д еф и н и рањ е на глобалнит е ц ел и

Според дефиницијата на некои американски стручњаци производс- 
твото е „организиран хаос”, а проблемот на управување со производство- 
то произлегува пред се, од самата природа на производните процеси, 
односно производните системи. Тоа се многу сложени -  содржат голем 
број на елементи (фактори) и комплексни -  бидејќи постои огромен број 
на релации помеѓу тие елементи. Во посложените деловни системи се 
работи за редови на величина од неколку стотини илјади елементи, 
однссно неколку милиони податоци неопходни за следење на деловниот 
процес и за управување со деловниот систем.

Суштината на проблемот, практично, се сведува на прашањето: 
Како да се стави „под контрола” таа огромна маса податоци?

Од друга страна, промените што се случуваат во опкружувањето, 
особено промените од технолошка природа, не дозволуваат никакво 
опуштање.

Експоненцијалниот развој на информатичката технологија, не- 
појмлив за „обичниот човек”, претставува уште едно, дополнително 
„збунување”, особено за оние кои „се варат” во производниот хаос.
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Земајќи го сето тоа во обзир може да се рече:
1. Деловните системи се резултат на човечкото создавање.
2. Со своето функционирање тежат да остварат одредени цели.
3. Елементи на системот се луѓето, средствата за работа и предме- 

тот на работа.
4. Во системот се одвива одреден процес (деловен процес) во кој се 

активираат елементите и се врши трансформација (преобликување) на 
предметот на работата.

Значи секој систем има своја цел на постоење, т.е. свои цели кои ги 
остварува со своето функционирање. Според тоа, една од најважните 
дејности на секоја производна организација е „свесно барање и творечко 
одлучување за темелните цели на работењето и на развојот”.

Количината и квалитетот на излезните резултати, во однос на 
ангажираните и потрошените елеменити на деловниот потенцијал во 
процесот на трансформацијата, претставува мерка на ефикасност на де- 
ловниот процес, додека успешноста на комплетниот деловно-произво- 
ден систем зависи од опкружувањето во кое тој дејствува. Тоа значи дека 
ефикасноста евнат реш на карактеристика наделовниот  систем; аусп еш - 
носта е надвореш на.

Функционирањето на деловниот систем не е можно математички 
да се опише и изрази. Поради тоа, управувањето на деловниот систем е 
целисходно само со помош на модели.

Одлуките кои се донесуваат на ваков начин не се секогаш оптимал- 
ни во математичка смисла (бидејќи моделот прилично се разликува од 
оригиналот), меѓутоа, земајќи ги во обзир реалните ограничувања (вре- 
ме, средства, луѓе и сл.), тие се единствено прифатливи решенија.

3.2. С огледувањ е на неопходнит е претпоставш

Кога се зборува за опстанок на светскиот пазар се смета дека 
пресудна улога имаат два основни фактори. Првиот е стратешки и се 
однесува на познавањето на тоа што пазарот го бара и на способноста да се 
креираат нови (конкурентни) производи. Вториот е операт ивен  и се 
однесува на владеењето со најсовремени технологии, кои овозможуваат 
економично производство, во што пократки рокови и со постигнување на 
висок квалитет на производите. Заклучок е дека многу помалку ќе се 
простуваат пропустите во оперативниот домен.

Факт е дека македонското стопанство, впрочем како и стопанствата 
на другите таканаречени „социјалистички” земји, е „затечено” во овие
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процеси. Периодот на транзиција низ кој минува нашето општество и 
процесите на преструктурирање и реорганизирање кои се придружна 
појава во овој период, особено се сложени во стопанството, и тоа во 
дејностите од материјалното производство. Се работи за низа паралелни 
и комплементарни процеси -  од трансформација на сопственоста и 
правото на управување врз основа на сопственичките права, преку транс- 
формација на процесот на раководење, организирање, координирање и 
планирање (менаџмент), до трансформација на внатрешните функции во 
претпријатијата поради приспособување за дејствување на отворениот 
пазар.

Сета оваа проблематика шла, по природата на работите, мултиди- 
м ен зи он ал ен  карактер и  бара инт ердисциплинарен  лрист ап кон  н е јзи - 
ното реш авањ е.

„Специфичната тежина” на проблемот е зголемена и поради усло- 
вите кои владеат во поранешните ЈУ-простори.

За жал, во нашите простори и за нашите услови не е направено 
многу во обмислувњето и разрешувањето на овој проблем, на начин како 
тоа што го прават (особено во последните децении) развиените земји.

Иако не постојат готови рецепти за решавање на нашите проблеми, 
сигурно е дека решенијата мораат да се засновуваат на современите 
сознанија и на проучување на релевантните фактори кои влијаат врз 
нивната имплементација во конкретни услови. Во таа смисла неопходно 
е да се укаже на некои од можностите за надминување и ублажување на 
воочените проблеми со ресурсите кои ни стојат на располагање -  созда- 
вајќи „амбиент за промени” пред се во претпријатијата.

4. Р еализација на реш енијат а

4.1. С оздавањ е на амбиент за пром ени

Анализирајќи го влијанието на технолошките промени во развојот 
на организацијата и управувањето, П. Дракер зборува за две големи 
еволуции кои во последните 100 години го преобразиле деловниот свет. 
Во првата, на преодот помеѓу XIX и XX век, е направена разлика помеѓу 
управувањето и сопственоста и воведена е улогата на професионалниот 
менаџер. Во втората, која се одвивала помеѓу 1920-та и 1950-та година, 
изникнала горостасната командно-контролна организација со нагласок 
на децентрализацијата и продлабочување на разликата помеѓу раковод- 
ните и оперативните активности.
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Според Дракер, деловниот свет денес влегува во третиот значаен 
период на промени -  поместување од командно-контролна кон организа- 
ција која се базира на информации.

Типично претпријатие за дваесетина години малку ќе потсетува на 
типична производна компанија од педесеттите години на овој век, вели 
Дракер. Веројатно ќе личи на организации на кои денес не обрнуваат 
внимание ниту постоечките управни органи ниту стручњаците за упра- 
вување: на болница, универзитет или симфониски оркестар. Таа ќе биде 
заснована на знаењето и ќе биде главно составена од стручњаци кои 
управуваат и сами ја контролираат својата работа. Работата ќе се одвива во 
тимови, што ќе бидат насочени кон конкретни задачи.

Дракер прв го воочува зиачењето на човечкиот фактор во менаџмен- 
тот. Пред него, кога се зборувало за динамичките компоненти во органи- 
зацијата, главно се истакнувале парите, машините и материјалите. 
Луѓето се прифаќале како нешто што е однапред дадено. Дракер го 
промени тоа сфаќање, докажувајќи дека успехот на организацијата пр- 
венствено зависи од сфаќањата, погледите, умешноста и мотивацијата на 
вработените на сите нивоа Поентата не е во тоа раководството да се бори 
за „популарност”, туку за создавање на високо ниво на заеднички дух, 
заеднички вредности и заеднички интереси во организацијата

Преминот од командно-контролна во организација базирана на 
информации значи и големи промени во организационата структура -  
драстично се намалува бројот на управувачките нивоа.

Потребата за постојана иновација е во спротивност со организацис- 
ките норми на поголемиот број на компании. Фирмите не се склони кон 
промени. Особено во успешните фирми тој проблем е доста изразен 
поради силата на снагите кои дејствуваат против стратегијата на прила- 
годување. Тие отпори главно се од луѓе кои работат секогаш исти, 
рутински работи. За нив секоја промена е многу вознемирувачка.

На секоја бирократска структура, со пирамидална организација и со 
строго дефинирани процедури, и е тешко да се снајде во променливото 
опкружување.

4.2. О рган и зац и он о лрест рукт урирањ е

Појдовна претпоставка при структуирањето на организацијата е 
сознанието дека организацијат а е средство за во д ењ ен а  фирмата а н е ц е л  
за себе. Кон тоа се надоврзува и сознанието дека структурирањето н а  
организацијат а е конт инуален п роц ес а н е  еднократна задача.
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Врз база на ваквите сфаќања може да се одреди и о с н о в н а т а  
ц е л на структурирање на организацијата (претпријатието): да  серабот и  
побрзо, со пом алку кадри  и  да  се би де ф лексибилен  н а  пром енит е во  
опкруж увањето.

О с н о в е н  п р о б л е м  кој сепојавува(ачиерешениенееунивер- 
зално, туку партикуларно) е во тоа како да се пронајде (постигне) орган и - 
зациона рамнотежа п ом еѓу барањата за стабилност и  флексибилност , од  
една, и  за цент рализација и  децент рализација, од  д р уга  страна.

О с н о в н и т е  п р и н ц и п и  коисекористатвоструктуирањето 
на современите организации во развиените земји се следните:

1. Прегледна (управлива) големина на организационите единици.
2. Едноставност на организационата структура, со обликување на 

проблемски ориентирани групи (тимови).
3. Што помалку хиерархиски нивоа на одлучување.
4. Јака контрола на малку клучни места.
5. Перманентно образование на раководните кадри, со проверување 

на нивните знаења.
Во нашите услови на стопанисување може да се каже дека се 

наоѓаме на самиот почеток на разработка и практична примена не само на 
организацијата како теорија туку и на конкретната терминологија. Во тој 
поглед Ш. Иванко дава еден можен пристап во дефинирањето на вна- 
трешната структура на организирање на претпријатијата. Воопштено, 
може да се каже дека таа се обликува на следните нивоа или единици на 
одлучување:

1. Програмско-пазарни целини (ППЦ).
2. Деловно-резултатни единици или Профитни центри (ПЦ).
3. Работни единици (РЕ).
4. Работни групи (РГ).
5. Работни места (РМ).
Предложениот број на влијателни нивоа на внатрешната органи- 

зираност на претпријатието не значи дека секое претпријатие треба да се 
организира со сите предложени организациони нивоа. Тоа ќе зависи од 
специфичноста на секое претпријатие, од издиференцираноста на него- 
вите функции, обемот на работењето и сл.

Суштината на современиот пристап произлегува од сознанието 
дека деловните системи на производните организации, по својата приро- 
да, се комплексни и тешки за управување. Поради тоа, проблемот мора да
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се согледа во целина -  од сите негови аспекти: технички, финансиски, 
комерцијален, кадровски, информатички и др.

Клучно е настојувањето за создавање на „амбиент за п ром ен и ” во 
самото претпријатие, а тоа подразбира, пред се, создавање на свест за 
неопходноста на промените и подготовка на раководството на претприја- 
тието за нивна реализација.

Реализацијата на вака комплексни потфати треба да биде пос- 
тепена, чекор по чекор. Притоа, појдовна претпоставка за целосно со- 
гледување на проблемот и за добро обмислување на неговото решение е 
коректна слика на постоечката состојбаи А тоа е една од најтешките 
задачи. Тука, покрај психолошките проблеми кои се појавуваат при 
соочувањето со „голата вистина”, присутни се и некои, за наши услови, 
„објективни” проблеми, како на пример:

1. недоволно познавање на „објектниот систем” (претпријатието, 
неговото функционирање, вистинските проблеми и сл.);

2. непознавање на величината (димензиите) на проблемите; и
3. пренагласување на специфичностите на претпријатието.
Просто е неверојатно колку, во нашите услови на работење, се 

разликува „состојбата по книгите” од „вистинската состојба”. Тоа не се 
однесува само во книговодството.

На проектирањето (структурирањето и обликувањето) на орга- 
низацијата на претпријатието влијаат голем број на фактори, кои, во 
зависност од тоа од каде доаѓа нивното влијание, можат да се поделат на 
екст ерни (н адвореш н и ) и инт ерни (внат реш ни).

Организацијата, како систем, е во постојана интеракција со оп- 
кружувањето во кое дејствува Опкружувањето може да се моделира на 
повеќе начини. Еден доста практичен модел дава Р. Олдкорн, во кој 
посебно се истакнуваат следните аспекти: политички, економ ски, тех- 
нолош киу конкуренц ија, соц и јален  и п рироден .

Одржувањето на порастот на продуктивноста бара од стопанството 
непрекинато да се усовршува -  да се менува, да се иновира. Значи, 
иновацијата има стратегиско значење. Таа не ги опфаќа само новите 
технологии, туку и новите методи и начини на работа -  нов дизајн на 
производот, нов начин на организација или обука, нов пристап во мар- 
кетингот и сл. За сето тоа е потребна висококвалификувана работна сила 
и техничко-технолошка способност.

Одржувањето на конкурентската предност бара од фирмите, како 
што вели Ј. Шумпетер, да применат некој вид на „творечко разградува- 
ње”, уништувајќи ги своите стари предности и создавајќи нови.
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Во наши услови овој „нормален” принцип долго е „надвор од 
употреба” -  време е да почне да се применува.

5. Заклучни разм ислувањ а

Организационото преетруктурирање, односно трансформацијата 
на претпријатијата е неминовност. Доминантни причини за тоа се:

1. Драматичните промени во опкружувањето, односно промените 
во условите на стопанисувањета, со јасна определба кон пазарот.

2. Промените во сферата на сопственичките односи и начинот на 
управувањето врз нивна основа

3. Промените во технологијата на работењето, со силно изразена 
примена на информатичката технологија во севкупното дејствување.

Суштината на организационите промени кои се предлагаат е во тоа 
да се изгради таков организациски модел кој ќе биде доволно ст абилен -  
со што се зголемува ефикасноста во извршувањето на оперативните 
работи, но и доволно ф лексибилен  -  за да може брзо да се прилагоди кон 
условите и барањата на пазарот.

Стабилноста, пред се, се постигнува со изградување на „тврдите” 
системи, како што се МИПАК (менаџмент, информатика, планирање и 
контрола), а флексибилноста со процесот на децентрализација на функ- 
циите и со зголемување на автономијата на организациските целини. Во 
центарот на таквата организација се наоѓа човекот -  способен, стручен и 
мотивиран за својата работа и за резултатите на работата на претпријати- 
ето како целина

Во таа смисла, неопходно е кон трансформацијата да се пријде 
смислено, синхронизирано и постапно, за да се постигнат што поголеми 
синергетички ефекти. Тоа практично значи дека со исти влезни елементи 
(без зголемување на трошоците), односно со поинаков распоред (реорга- 
низација) се постигнуваат подобри резултати на излезот.

При разгледување на ефектите од трансформацијата ќе ги спомене- 
ме само организациските, условно класифицирани во две групи: страте- 
гиски и оперативни.

Под стратегиски ефекти се подразбираат оние ефекти кои имаат 
значително влијание на местото и улогата на претпријатието во оп- 
кружувањето не само во сегашноста туку и во иднината

Најзначајни стратегиски ефекти се:
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1. Прилагодување на претпријатието кон пазарните услови на 
работење со развивање на оние функции без кои не е можно да се биде 
успешен на пазарот. Тоа, пред се, се однесува на следните функции:

Маркетинг -  бидејќи пазарот треба да се одвои, да се задржат 
купувачите и да се зголеми нивниот број.

Финансии -  бидејќи парите се „заеднички именител” на сите 
деловни активности.

Економика -  како надворешен критериум за успешноста на работе-
њето.

Планирање -  бидејќи пазарот бара и плаќа само производ кој е 
завршен во договорен рок.

Квалитет -  бидејќи пазарот постанува многу „пребирлив”.
Информатика -  бидејќи без вистинска информација, во вистинско 

време и на вистинско место, мали се шансите за донесување на квалитет- 
ни одлуки.

2. Зголемување на флексибилноста на организацијата низ:
-  формирање на релативно мали, заокружени и автономни едини- 

ци, способни брзо да се реорганизираат;
-  смалување на бројот на хиерархиски нивоа на одлучување;
-  зголемување на квалитетот на информациите кои се неопходни за 

подготвување и донесување на позначајни одлуки.

Под оперативни ефекти се подразбираат оние ефекти кои, во најго- 
лема мерка, придонесуваат за ефикасноста на работењето.

Најзначајни оперативни ефекти се:
1. Одговорност за резултатите на работењето што, во значителна 

мерка, зависи од следните фактори:
-  подобра координација на работата во самата организациона еди- 

ница („управлива големина” на организационата единица);
-  зголемување на самоиницијативата и креативноста на поединци- 

те во разрешувањето на оперативните проблеми (мотивираност на из- 
вршителите).

-  прецизно дефинирање на задачи и услови за нивно извршување 
(стандарди, нормативи, рокови).
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2. Олесната комуникација помеѓу организациските единици со:
-  одредување на правата и надлежностите на организациските 

единици -  со што се намалува конфузијата и меѓусебните судири;
-  зајакнување на централната функција на планирање и анализа -  

како основна претпоставка за ефикасно управување;
-  создавање на интерни правила и стандарди на однесување -  

особено во областа на економиката;
-  изградување на единствен, компјутерски поддржан информати- 

вен систем, со прецизно дефинирана одговорност за точноста и ажурнос- 
та на податоците и информациите.

Сигурно е дека има и други ефекти како последица на трансформа- 
цијата, кои овде не се наведени. Тоа во никој случај не го намалува 
нивното значење. Меѓутоа, може да се каже дека потенцијално најзначаен 
ефект се очекува во промената на логиката на разм ислувањ ет о и  начинот  
н а однесувањ ет о како на претпријатието како целина така и на секој 
поединец во него. Тоа се нови психокултурни промени на личноста како 
индивидуа, но и на општеството како целина
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Mito JANCEV

READINESS OF ENTERPRISES FOR A SUCCESSFUL TRANSFORMATION

( S u m m a r y )

At the beginning of this paper a short review of the broader environment of each business 
system (enterprise), and of world development trends during the last few decades, is provided.

In the second part, a single view on the state of the Macedonian economy is presented, and an 
effort is made to discover the causes for "what is missing", and to suggest a possible solution to dilem
mas such as "what should be done", "is there a salvation", etc.

The third part deals with possible solutions for the alleviation of the accumulated problems. 
These solutions are fully elaborated from a certain idea, to its realization.

The fourth part deals with one of the most difficult phases in the battle for changes -  the phase 
of the implementation of ideas by means of the creation of an "environment for changes" and a "critical 
mass" necessary for starting the process of changes.

At the end, some thoughts regarding the expected effects from the transformation of 
enterprise are presented, with an emphasis on the strategic and operational effects.





Владимир ФИЛИПОВСКИ

ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ВО ЕКОНОМИИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА

1. Функциите на. пазарот на капитал во  пазарната економ ија

Пазарот на капитал претставува општествен механизам кој оства- 
рува некои витални функции во рамките на пазарната економија. Нај- 
глобално би можеле да се наведат следните функции: диверзифихација 
на ризикот, алокација на капиталот, надгледување („дисциплинирање”, 
контрола) на менаџментот на фирмите.

Економските последици на овие функции се бројни и значајни. 
Диверзификацијата на ризикот доведува до намалување на бараната (оче- 
куваната) стапка на приход од страна на инвеститорите при нивното 
одлучување за ставање на нивните заштеди на располагање на прет- 
приемачите. Со тоа се зголемува побарувачката на штедењето (т.е. финан- 
сискиот капитал) за остварување на економскиот раст, а од друга страна се 
намалува цената на чинењето на капиталот, што значајно го зголемува 
сетот (множеството) на исплатливи (профитабилни) алтернативи за 
вложување на капиталот.

Пазарната алокација на капиталот, врз основа на специфичниот 
критериум: максимизација на богатството на сопствениците на капи- 
талот, т.е. на сегашната вредност на нивниот имот, ја креира можноста 
капиталот (како редок ресурс) да се алоцира на точките на неговата 
најпродуктивна употреба. Имено, одредувањето на сегашната вредност 
на капиталските имоти преку капитализација на очекуваните идни про- 
фити според пазарно одредена каматна стапка би довело, во услови на 
извесност, до усогласување на интертемпоралните преференции во по- 
трошувачката на поединците со интертемпоралниот трансфер на по-
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трошувачката, што го овозможува достапната технологија на продук- 
тивните (реалните) инвестиции.1 Постоењето на пазарот на капитал 
овозможува размена на финансиските вишоци, т.е. трансфер на фондови- 
те од заемодавачите кон заемопримачите и ја максимира остварената 
стапка на приход на ангажираните ресурси на обете групи, како и 
количината на инвестициите.1 2

Како механизам за надгледување ( „ д и с ц и п л и н и р а њ е ”) на менаџ- 
ментот на фирмите, пазарот на капитал е еден облик на економизирање 
со информациите кои на сопствениците (на капиталот) на фирмите им се 
неопходни за остварување на контролата врз менаџерите. При информа- 
ционо ефикасни пазари на капитал, минимизирани се ресурсите потреб- 
ни за мониторинг врз менаџерите, со оглед на гоа дека промените на 
пазарните цени на капиталските имоти се коректни сигнали за ус- 
пешноста на нивното работење.

Отстапувањето на реално функционирачките од идеалните пазари 
на капитал произлегува од различниот степен на операциона и информа- 
циона неефикасност на првите, т.е. од нивото на трансакционите тро- 
шоци за функционирање на пазарот и од брзината и степенот на инкорпо- 
рирање на информациите во пазарните цени на хартиите од вредност (т.е. 
на капиталските имоти).

2  Корпоративното управувањ е и  улогата на пазарот на капитал 
и  финансискит е институции

Корпоративното управување ги опфаќа начините на контрола, т.е. 
ограничувањата во одлучувањето на менаџерите во сложените деловни 
организации од корпоративен тип во кој постои конфликт на интереси 
помеѓу акционерите и менаџерите поради одвоеноста на сопственоста од 
управувањето.

Интерните ограничувања (т.е. 1тролата) добиваат облик на фор- 
мална управувачка структура и процедура со кои се спроведува т.н. 
акционерски мониторинг во рамките на корпорацијата, тоа пред се е 
управниот односно надзорниот орган. Екстерните ограничувања ги оп-

1
Во услови на неизвесност според портфолио теоријата базирана на ризик-приход 

анализата, еквилибрирачки пазарен параметар претставува т.н. рамнотежна цена на ризи- 
кот, а интертермпоралниот избор се претвора во ризик-приход избор.

2
Показателите и констатациите во текстот се базираат врз податоците во Fisher (1994), 

Vinton (1994), Bussiness Central Europe (1994) и IFC Emerging Stock Market Factbook (1992).
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фаќаат следните пазарни структури: пазарот на капитал а со него поврза- 
ниот пазар на корпорациска контрола пазарот на менаџерски труд и 
пазарот на производи.

Во иницијалната фаза на транзициониот процес, со оглед на недо- 
волната развиеност на пазарите на капитал и на менацерскиот труд, како 
и на другите пазари, нивниот конкурентски притисок врз менаџерите е 
недоволен, па затоа акцнонерскиот мониторинг низ механизмот на пре- 
ведување на сопственоста во контролата внатре во корпорацијата игра 
поважна улога. Англо-американскиот модел на корпоративно управува- 
ње (outsider или market-based модел) укажува на неопходните услови за 
пазарот на капитал да ја извршува својата мониторинг функција. Во САД 
постојат бројни закони со кои е оформено комерцијалното и инвестицио- 
ното банкарство и со кои е ограничена или ефективно отежната позначај- 
ната акционерска сопственост на банките, пензионите фондови и другите 
финансиски и нефинансиски корпорации. Редовното и квалитетно ин- 
формирање за финансиските и вкупните перформанси на компаниите 
достапно до акционерите (со значајно ангажирање на Комисијата за 
хартии од вредност); строгите прописи со кои се отежнува користењето 
на „внатрешни (inside) информации” при тргувањето со акциите; внатре 
во корпорациите постоење на одбор на директори кои, при непостоење на 
посебен надзорен одбор, е под доминација на „внатрешните” членови -  
сето тоа има за резултат: поединците да се со најголемо учество во 
акционерската сопственост (во 1988 год. -  50%), а. т.н. „непријателски 
преземања” (hostile takeovers) се белег на пазарот на корпорациската 
контрола а сето тоа е овозможено од еден мошне л и к в и д е н  пазар на 
хартии од вредност (ХВ).

Германско-јапонскиот (insider или bank-based) модел во средиште- 
то на корпоративното управување ги поставува институционалните ин- 
веститори -  во прв ред банките (но и другите финансиски институции). 
Во Германија законски банките можат да имаат сами или со инвестицио- 
ните компании под нивна контрола и до 100% од акционерската сопстве- 
ност; преку делегирање на гласањето (преку овластување) банките 
ефективно ја зголемуваат контролата и врз акциите кои пасивните ситни 
акционери им ги довериле на чување (грижење). Внатре во корпорациите 
постои надзорен одбор, составен од „надворешни” лица и од вработените 
по принцип на соодлучување, кој го надгледува одборот на менаџментот.

Во Јапонија главната банка во рамките на индустриската група 
(keiretsu) поседува по 5% од акциите во секоја компанија од групата, a 
учеството на пензионите фондови и другите финансиски институции во 
сопственоста е значајно. Одборот на директори формално е составен од
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инсајдери, но т.н. вкрстено акционерсгво и институционализираната 
сопственост во рамките на групата воспоставува баланс помеѓу нив и 
надворешните членови.

Како резултат на ваквиот модел во Германија најзначајни сопстве- 
ници на акции се нефинансиските корпорации, a во Јапонија финансис- 
ките институции (во 1988 год. 42% и 51,2% респективно); „вкрстеното 
акционерство” меѓу корпорациите и нивните финансиери долгорочно ги 
врзува нивните интереси; послаба активност на пазарот на корпорациска 
контрола (отсуство на т.н. „непријателски” преземања).

Кај економиите во транзиција, во степен во кои пазарот на акции и 
други ХВ е недоволно ликвиден и недоволно информационо ефикасен, 
пазарната опција на контролата преку „излез” (продажба на акциите) и 
„влез” (преземање, takeover) ќе биде подредена на опцијата „гласање”, т.е. 
мониторинг на активните инвеститори-акционери. Тоа би значело во 
такви услсви инклинирање на системот на корпоративно управување во 
овие земји кон германско-јапонскиот модел, во различни земји во раз- 
лична мерка.

За разлика од америкаискиот модел (на пасивни инвеститори), 
германско-јапонскиот модел се базира на активни институционални 
акционери заинтересирани за мониторинг врз корпорацијата. Активниот 
акционерски мониторинг, т.е, ефективната акционерска контрола врз 
менаџментот зависи од степенот ка концентрацијата на сопственоста. 
Имено, при широко дисперзирана акционерска сопственост, мотивот за 
активен мониторинг на ситните акционери е редуциран поради т.н. free 
riding проблем: доколку поединечен акционер би ангажирал ресурси за 
прибирање информации и активен мониторинг ефектите би ги користе- 
ле и другите акционери, притоа не плаќајќи ништо за тоа Тука се и 
трансакционите трошоци за организирање на акционерите за единствено 
настапување.

Релевантноста на проблемот за економиите во транзиција произле- 
гува од фактот што поради „...релативно рамномерната дистрибуција на 
богатството и на човечкиот капитал во овие земји, сопственоста може и 
натаму да биде доста широко дисперзирана, особено во оние земји кои 
почнуваат со масовна приватизација. К акода  се овозмож и корпорат ивно  
уп равувањ е п р и  п рем и н  од  цент рализирана административна конт рола 
к о н  ш ироко ди сп ер зи р а н а  сопственост е цент рално праш ањ е во  целиот  
р е ги о н ” (подвлечено од авторите: Gray & Hanson 1993). Ho, широко 
дисперзираната сопственост и активниот акционерски мониторинг не 
треба да се инкомпатибилни а „најдобар начин да бидат постигнати и
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обете е преку востановувањето на институционални посредници кои ќе 
ги поседуваат акциите и ќе гласаат во име на поединците” (Gray & Hanson 
1993).

Ваквото решение веќе се спроведува во практика, особено во рамки- 
те на програмите за масовна приватизација во поодделни земји. Во 
Полска се формираат т.н. национални инвестициони фондови, во кои 
самите корпоративни ентитети чии акции ги поседуваат граѓаните 
учествуваат во акционерскиот капитал на компаниите што се реструкту- 
рираат -  33% за водечкиот a 27% за останатите фондови. Фондовите 
учествуваат со 2/3 во вкупниот број членови на надзорниот одбор на 
компанијата, а ги назначува претседателот и членовите на одборот на 
менаџерите. Во Чешка над 300 инвестицнони фондови се формирани од 
банките и како нови приватни ентитети. Кај нив се концентрирани над 
67% од акциите на ваучер приватизацијата, од тоа 80% кај 15~те најголеми 
фондови; нивните претставници учествуваат во управните одбори на 
претпријатијата.

Очекувано и пазарот на корпорациска контрола се уште не се 
афирмирал како средство за дисциплинирање на менацерите. Позначај- 
ната активност на спојувања и откупи во последните 2-3 години во овие 
земји се јавува како настојување на некои поранешни монополски произ- 
води и трговски претпријатија преку деловната диверсификација да ги 
намалат ризиците во работењето, но и да се спротивстават на конкурен- 
цијата на западните мултинационални компании. Идниот развој на овој 
пазар ќе зависи од резултатите на приватизацијата, од правната регулати- 
ва со која би се минимизирала опозицијата на менаџерите кон ваков вид 
трансакции, но исто така и од антимонополистичката политика.

Значајната улога на банките во корпоративното управување во 
раните фази на реформите е предлог кој во дискусиите изгледа дека 
добива се поголема тежина. Аргументите се следни: „кредитните пазари 
се инхерентно неперфектни” поради информационата асиметрија на 
релација кредитор-должник, „и кога една банка ќе го повлече кредитот 
вообичаено е другите да не брзаат да и го преземат местото”, па оттаму 
„банките поседуваат веродостојна закана од повлекување на кредитот” 
кон неуспешните фирми и нивните менаџери; кога банката истовремено 
е и кредитор и акционер поголема е веројатноста дека таа ќе дејствува 
како активен сопственик и нејзината ефективна контрола ќе предизвика 
екстерни ефекти и за другите сопственици на капитал во компанијата; 
банките „поседуваат информации и искуство во следењето на работењето 
на компаниите” (Stiglitz 1992). Ho, ваквиот модел има смисла доколку се 
работи за банки кои и самите се во процес на преструктурирање и
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приватизација, со нови деловни поттици и начини на управување. Во 
спротивно ваквиот модел не би се разликувал од системот којшто се сака 
да се напушти.

Проблемот што го носи ваквиот модел е концентрацијата на моќта 
кај банките. Примерот со Чешка е илустративен: трите најголеми банки 
поседуваат 3 од 5-те најголеми фондови, коишто истовремено се членови 
на Прашката берза, а една третина од акциите со листинг се акции на 
самите банки. Создавањето конкурентски амбиент со независни инвести- 
циони фондови и холдинг компании би првдонело за намалување на 
монополската положба на банќите. Еден ефикасен начин на мониторинг 
е учеството на менаџерите и вработените во акционерската сопственост 
на својата компанија, во праѕссата тој покажува позитивни резултаги.

3. Пазарот на капитал и  лриватизацијата

Различните пристапи кон приватизацијата даваат различен на- 
гласок врз потребата од развој на пазарот на капитал. Пристапот преку 
помасовна акционерска сопетвеност повеќе ја актуализира оваа потреба 
отколку пристапот преку директната продажба.

Иницијалната неразвиеност на пазарот на капитал во принцип го 
лимитира на краток рок изборот на приватизационите методи на ди- 
ректната продажба како доминантен метод. Но, непостоењето на ефи- 
касен механизам за канализирање на агрегатната побарувачка на голем 
број ситни „купувачи” кои понудата на сопственички наслови за мал број 
крупни имоти предизвикува за државата (како продавач) трошоци за 
„барање” т.е. идентификување на купувачи со доволно средства за откуп. 
Исто така, изостануваат поволностите од користењена дивестирањето на 
едно претпријатие низ повеќе транши, што ќе овозможи поточно одре- 
дување на цената на средствата кои се продаваат и урамнотеженост на 
приливот на приходи за државата

Пазарот на капитал ќе овозможи и поширок опфат на прива- 
тизацијата преку создавање можност поголем дел од популацијата да 
учествува во неа, со оглед на намалувањето на минималната финансиска 
инвестиција за секој поединец. Со тоа, исто така, би можела да се 
редуцира можноста за претерана концентрација на сопственоста и бо- 
гатството што постои при директната продажба. Сето тоа може да има и 
позитивни политички консеквенции во смисла на проширување на под- 
дршката на приватизационата програма Понатаму, разменливоста на
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сопственичките права овозможува нивна поефикасна алокација, а ликвид- 
носта на сопственичките удели (како хартии од вредносг) ја зголемува 
вредноста што имотот ја има за потенцијалниот купувач.

Во однос иа мониторингот врз менаџментот со самата приватиза- 
ција, односно обезбедувањето на транспарентност на политиката на 
приватизација, познато е дека јавните емисии на ХВ претпоставуваат 
Задоволување на бројни предуслови, т.е. добро функционирачкиот пазар 
на капитал прегпоставува развиена регулативна рамка која има за цел 
потполна дисеминација ка информации за работењето на фирмите, а што 
е особено релевантно во овој контекст, независен извештај за проценка на 
вредноста на фирмите кои се приватизираат.

Мобилизирањето на странскиот капитал е уште еден аспект на 
влијанието на (не)постоењето на пазарот на капитал врз текот на прива- 
тизацијата Искуството од последните десетина години укажува на две 
глобални структурни промени во обезбедувањето странско штедење 
поради финансирање на развојот на помалку развиените земји. Првата 
промена се огледа во намалување на учеството на методот на финансира- 
ње -  капиталот од јавниот сектор на развиените за финансирање на 
јавниот сектор на помалку развиените земји, а за негова сметка зголемува- 
ње на учеството на методот на финансирање -  капиталот од приватни 
извори од развиените за финансирање на развојот на приватниот сектор 
во помалку развиените економии, и тоа токму со меѓународниот пазар на 
капитал како интермедиер за остварување на ваквите токови на капита- 
лот. Втората промена, пак, се однесува на значајниот пораст на учеството 
на капиталските хартии од вредност (акции и долгорочни обврзници) 
како инструменти на меѓународното движење на капиталот на глобали- 
зираните финансиски пазари.

Приватизацијата од своја страна носи зголемување на понудата на 
акции и други ХВ и можност за зголемен обем на трансакции со нив. Тоа 
ги подобрува можностите за пооптимална композиција на портфолијата 
на економските субјекти и за диверсификација на ризикот, за поадекватно 
определување на цените на финансиските имоти и на вредноста на 
инвестиционите проекти воопшто. Оттаму и поттикот заразвој на финан- 
сиските институции за инвестирање на заштедите во ХВ, игго се би 
придонело за пренасочување на дел од заштедите од економски помалку 
мобилните реални имоти кон помобилните финансиски имоти, кои би ја 
подобриле ефикасноста на алокацијата на заштедите.
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4. Д осегаш н о ф ункционирањ е н а  пазарот н а хартии од вредност  
во економ иит ево т ранзиција

Пазарите на хартии од вредност (ХВ) во економиите во транзиција 
се во почетната фаза од развитокот. Нивото на капитализацијата мерено 
во однос на GDP е под 0,1, што е мошне ниско во споредба со пазарите на 
поразвиените новоиндустријализирани земји во развој (Кореја, Малези- 
ја, Сингапур, Чиле, Турција), каде што коефициентот се движи од 0,5 до 
над 1. (За илустрација овој коефициеит за развиените земји изнесува 
околу 1.) Исклучок е пазарот на ХВ во Чешка, каде што овој коефициент на 
почетокот на 1994 год. за Прашката берза изнесуваше 0,48 и беше за 16 
пати поголем во однос на просекот за двата други поголеми источно 
европски пазари -  Будимпешта и Варшава (просек од 0,03).

Карактеристики на овие пазари се следни: мал број на ХВ, посебно 
акции кои се на листинг, мал обем на трговија, концентрација на тргови- 
јата кај акциите од само неколку попознати комиании. Видлива разлика се 
јавува помеѓу Чешкиот (и Словачкиот) од една, и Унгарскиот и Полскиот 
пазар на ХВ од друга страна; првиот е со далеку повеќе ХВ (1000 наспроти 
28 односно 24), поголема капитализација и валумен на трговија, иако 
според времето на основањето е далеку најмладиот (1993 во однос на 1987 
и 1991 година). Широкиот опфат на програмата за ваучер приватизацијата 
а во тие рамки воспоставената сгруктура на инвестициони фондови, како 
и макроекономската стабилност и прореформската политика, се фактори- 
те за натпросечните перформанси на Чешкиот пазар на ХВ кој се смета за 
еден од најперспективните во регионот.

Почетната мошне слаба активност на овие пазари во целина, резул- 
тираше од психолошката бариера кај ситните штедачи за вложување во 
ризични пласмани -  во акции на претпријатија за кои немаат доволно 
информации и чија судбина при реструктурирањето е сосема неизвесна, 
но и од неповолниот даночен третман на профитите од вложување во ХВ. 
Но, во текот на последната година дсг^а до брз, на моменти спектакула- 
рен раст на вредноста на акциите на пазарот, иако проследен и со неколку 
корекции на цените надолу кои потсетуваат на берзански мини-сломови. 
Растечкиот тренд беше пред се предизвикан од силниот прилив на 
портфолио инвестиции од странските инвестициони фондови; но исто 
така и од настапувачкиот оптимизам и кај домашните ситни инвестито- 
ри, кои по краткотрајната „потрошувачка треска” ја зголемија стапката на 
штедењето, како и од поволните очекувања за економскиот раст и про- 
менливата стапка на инфлацијата. Со тоа побарувачката расте, а понудата 
на квалитетни ХВ од познати, успешни фирми е ограничена -  пазарните
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цени на акциите растат сосема независно од движењето на „фундаментал- 
ните” параметри на работењето на емитентите, раст кој на моменти 
добива самоодржувачки карактер.

Овие пазари се се уште недоволно ликвидни за најголемиот број 
акции, и операционо недоволно ефикасни: честопати самите со огра- 
ничени технички можности за изЕршување на трансакциите предизвику- 
ваат шпекулативни елементи во трговијата

Важна карактеристика на овие пазари (особено изразена во Чешка и 
Словачка) е изразената фрагментација на пазарот: постои официјална 
берза која и самата има два сегменти: акции со листинг и без листинг; 
потоа постои официјален пазар преку шалтер (ППШ), но и неофицијален 
ППШ. За значењето на ППШ зборува фактот што во Чешка на почетокот 
неговиот обем на трговија бил околу 400 пати поголем од оној на берзата 
Многу мал е бројот на акциите кои ги задоволуваат потполно строгите 
критериуми за листинг на берзата (од 1000 само 5 акции се на листинг на 
Прашката берза), потоа трошоците за тргување без берза и брокери се 
помали -  тоа го прави ППШ атрактивен за помалите компании и малите 
приватни инвеститори (на берзата главни играчи се институционалните 
инвеститори). Но, исто така, помалата транспарентност на шалтерскиот 
пазар изгледа дека им погодува на некои инвеститори за да ја реализираат 
својата „информациона предност”.

Банките се значајни учесници на пазарот и на страната на понудата 
-  нивните акции се често меѓу најатрактивните, но и на сграната на 
побарувачката како институционални инвеститори особено преку инвес- 
тиционите фондови кои се под нивна контрола. Од една страна, банките 
се демотивирани да фаворизираат развиен пазар на ХВ, прво, тој би бил 
конкурент во финансирањето на претпријатијата и, второ, станувајќи 
акционери во претпријатијата, особено при нивното финансиско ре- 
структурирање, непосредно или преку инвестиционите фондови банките 
можат да користат „внатрешни” (inside) информации, да влечат корист од 
информационо неефикасните пазари. Од друга страна, ликвиден и ин- 
формационо ефикасен пазар би придонел за зголемување на вредноста на 
акциите во банкарските, а особено во портфолијата на инвестиционите 
фондови.

Проблемот се усложнува со фактот дека постојните менаџери во 
претпријатијата не се заинтересирани за постоење на ликвиден пазар на 
ХВ, барем не во фазата на сопственичкото преструктурирање на прет- 
пријатијата, бидејќи тие на акциите гледаат како на средство за здобивање 
или консолидирање на контролата врз сопственото претпријатие.
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На долг рок, развојот на ефикасен и ликвиден пазар на ХВ би значел 
п азарн о  решение на проблемот на мониторинг зрз мониторите (во овој 
случај на банките) и би влијаел и врз мониторингот на претпријатијата 
На пократок рок, пак, улогата на пазарот на акции ќе биде ограничена 
пред сс на секатори со изразени технолошки иновации каде што ак- 
ционерството овозможува партиципирање на финансиерот во високиот 
ризик на ваквите деловни потфати. Истото се однесува и за сектори со 
значајна пролиферација на нови фирми (засновани на учество на т.н. 
venture, „ризичен капитал).

Исто така, во услови на макроекономската нестабилност и радикал- 
ните промени во економијата цените на производите, трошоците и 
остварените профитни стапки се мошне неоерфектен сигнален механи- 
зам за квалитетот на менаџерите, па оттаму е мошне тешко да се воспоста- 
ви директна врска иомеѓу движењето на цените на акциите и перфор» 
манси на менаџерите која ќе овозможи движењето на ваквите цени да 
биде основа за „дисциплинирање” на менаџерите преку купување/прода- 
вање на акции.

5. Р егулац и ја  на финансискит е институции

Според Stiglitz (1994) пазарните неуспеси на финансиските пазари 
произлегуваат од карактерот на информациите како специфичен вид на 
стока, со оглед дека есенцијалната улога на финансиските пазари е 
продукција, процесирање, дисеминација и користење на информациите. 
Информацијата има карактер на јавно добро, нејзиното добивање вклу- 
чува екстерни ефекти и трошоци кои имаат фиксен карактер. Оттаму, 
„социјалната” стапка на приход од здобивањето на информацијата е 
различна од приватната стапка, а информационо интензивните пазари 
(како што се финансиските) се неперфектно конкурентски, па оттука и 
неперфектно информационо ефикаснк.

Екстерните ефекти доаѓаат до израз во фактот што одобрениот 
кредит од страна на банката е позитивен сигнал за другите инвеститори 
во однос на истиот должник; притоа другите инвеститори заштедуваат 
трошоци како за здобивање информации за должникот така и за монито- 
ринг врз неговото работење.

Кај реално функционирачките (финансиски) пазари, информација- 
та е неперфектна и со дополнителни трошоци може да биде „подобрена” 
(или здобиена), што остава простор да се добие пазарно решение кое не е 
Парето-ефикасно: на пример, кај т.н. рационирање на кредитот заемода-
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вачот, водејќи се од максимирање на очекуваната. стапка на приход, ја 
рационира понудата на кредитот (и ја лимитира каматната стапка), иако 
постои незадоволена побарувачка за кредит, т.е. земјопримачот би прифа- 
тил и повисока каматна стапка.

Овде е и проблемот на верижниот („системскиот”) ефект од несол- 
ветноста на една банка: недовербата на инвеститорите во тој случај се 
проширува врз финансискиот систем во целина. Тоа е екстерен ефект од 
неперфектната информираност на инвеститорите, а недовербата влијае 
врз остро редуцирање на нивната понуда на штедење за официјалниот 
финансиски сектор.

За економиите во транзиција се предлагаат регулативни механиз- 
ми со кои во основа би се обезбедиле сигурни и здрави (стабилни) 
финансиски институции. Високи стандарди за учество на сопствениот 
капитал во вкупните извори на кредити на банките (net worth ratio), 
високо ниво на резерви со кои се покриваат ризичните пласмани (capital 
adequacy ratio) и високата вредност на лиценците за основање на банки 
(висока „франшизинг” вредност за основање банки), би требало да овоз- 
можат редуцирање на веројатноста од инсолвентност на банките. Тука се 
надоврзува и законската регулатива со која би се овозможила ефикасна 
супервизија од страна на државни органи/агенции врз работењето на 
финансиските институции. Се предлага и примена на концептот на т.н. 
ограничено (тесно) банкарство (narrow banking) што се сведува на одобру- 
вање на банките да инвестираат само во сигурни пласмани -  на пример во 
„безризични” краткорочни државни хартии од вредност, додека пори- 
зичните пласмани се оставени во доменот на други финансиски институ- 
ции, но со редуцирани државни гаранции за нивната сигурност.

Смислата на ваквата регулација е да се неутрализираат ефектите на 
проблемот на т.н. морален хазард (moral hazard) во банкарството. Во 
услови на високоризично деловно опкружување, а при постоење на 
експлицитно или имплицитно државно осигурување на депозитите, кај 
банките се создава поттик да влегуваат во високо ризични потфати. 
Банките го занемаруваат основниот банкарски принцип на сигурност, 
очекувајќи дека високиот профит од евентуалниот успех ќе им припадне 
ним, додека загубата од евентуалниот неуспех на пласманите ќе ја 
префрлат на осигурувачот (државата). Ваквиот поттик расте со намалува- 
ње на учеството на сопствениот капитал во вкупниот капитал на банката.

Интервенцијата во сферата на каматните стапки е, исто така, едно 
моше суптилно прашање за кое има дивергентни стојалишта, а во прин- 
цип дебатата се сведува околу прашањето на финансиската репресија
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versus финансиска либерализација. Аргументот на протагонистите на 
благата финансиска репресија (и соодветна државна регулација) барем во 
првите фази на транзицијата е: доколку можат слободно да си конкури- 
раат за депозити преку нудење повисоки стапки за депозитите, ќе мораат 
да ги подигнат и стапките за заемите, што од своја страна би ги истиснало 
кредитоспособните заемопримачи што нудат нешто пониски стапки на 
приход, а би ги оставило должниците кои нудат високоприходни но 
многу ризични („сомнителни”) проекти -  во услови на државно осигуру- 
вање на депозитите тоа до крајни граници би го потенцирало проблемот 
на морален хазард. Тука се надоврзува и фактот што ct уште нереструкту- 
рираните (и неприватизирани) државни претпријатија можат да го од- 
бегнуваат плаќањето на доспеаните кредити, очекувајќи (поради своето 
„значење” за економијата) да бидат избавени со интервенција на држава- 
та.

Но, целиот овој проблем може да се разгледува како еден базичен 
trade off помеѓу сигурноста/стабилноста на банкарскиот сектор и негова- 
та конкурентност. „Преголемиот” степен на конкуренција во банкарски- 
от сектор по се изгледа има негативен ефект бидејќи го обезвреднува 
највредниот имот на една банка- репутацијата и сигурноста Одржување- 
то, пак, на неконкурентска концентрирана структура на овој сектор не би 
го поттикнувало доволно зголемувањето на ефикасноста и би фаворизи- 
рало мал број големи претпријатија/должници во пристапот до бан- 
карските кредити, од што би страдал секторот на малиот претприем- 
нички бизнис.

Конкретниот избор на приоритет при оваа дилема кај секоја земја 
во транзиција ќе зависи од наследеното иницијално ниво на концентра- 
ција на пазарната структура во банкарството, но и во секторот на држав- 
ните претпријатија. Исто така, тука ќе влијае и нивото на поврзаноста на 
домашниот финансиски систем со меѓународните финансиски текови и 
пазари, нивото на макроекономската стабилност, како и резолутноста во 
настојувањето да се изградуваат и други институции и сегменти на 
финансискиот систем (небанкарски финансиски институции, ефектни 
берзи и сл.).

6. Ретулација на пазаротна хартии одвредност

Функционирањето на пазарот на капитал создава потреба за креира- 
н>е регулативна рамка на пазарот на хартии од вредност, што само за себе
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претставува претпоставка за развој на овој пазар. Правната регулатива од 
оваа област опфаќа поголем број на значајни прашања:

-  организацијата на примарниот пазар на ХВ: определување на 
улогата на државната комисија за ХВ и на финансиските интермедиери 
(т.е. инвестиционото банкарство); условите за функционирање на еми- 
сиите на т.н. права (т.е. привилегираните услови за учество на постојните 
акционери во новите емисии на акции);

-  институционалната структура на ефектната безра, управувањето 
со нејзината работа, условите за членство (за поседување на „седиште”) 
на берзата и типот на фирмите-членки, односно учесници во трговијата 
на берзата (брокери, банки, инвестициони фондови);

-  регулација на секундарниот пазар на ХВ: услови за одобрување на 
листинг за пооделните емисии; услови за објавување на сите инфор- 
мации неопходни на инвеститорите за донесување на рационални од- 
луки; прописи за превенција против inside trading, т.е. тргување врз основа 
на ексклузивно поседување на информации релевантни за определување 
на вредноста на хартиите на одредени фирми;

-  известување за тргување со т.н. блокови на ХВ и за приватни 
пласмани, односно трансакции кои доведуваат до значајни промени во 
сопственичката структура на компаниите:

-  организација и регулација на пазарот преку шалтер, како почетен 
стадиум во воспоставувањето на институционализиран пазар, но и како 
алтернатива на самата берза за ефикасно тргување со акции на помали 
компании;

-  интервенции за стабилизирање на пазарот при остри осцилации 
на цените, како и регулација на пазарот со конвертибилни и деривативни 
ХВ: опции и фјучерси.

7. Наместо заклучок -  пазарот на капитал во македонската економија

Македонската економија се наоѓа во иницијалната фаза на транзи- 
ција. Почетните чекори на создавање правна рамка поврзана со пазарот на 
капитал се направени (донесен е Закон за хартии од вредност, формирана 
е Комисија за ХВ), но постои и незаокруженост на истата во значајни 
сегменти (отсуствува Закон за берза, прописи со кои се регулира тргови- 
јата на пазарите на ХВ). Приватизацијата преку трансформација набрзо ќе 
ја изостри потребата за уредно функционирачки пазар на ХВ. Во однос на 
кредитниот пазар, финансиското преструктурирање на претпријатијата
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веќе ја прави потребата од програма за реструктурирање на банкарскиот 
сектор повеќе од акутна.

Макроекономската стабилност, кредибилитетната и флексибил- 
ната политика во реформите се важни предуслови што треба да се 
исполнат; но создавањето на нови финансиски институции (т.е. со нов 
систем на поттици) и на специјализирани фирми -  ревизорски куќи, 
брокери -  се клучните предуслови за долгорочни и суштински промени 
на системот. Ангажирањето на државата, на пример, преку финансирање 
на јавниот сектор со емисија на државни хартии од вредност би бил 
солиден поттик за пазарот на ХБ.

Развојот на пазарот на капитал не е изолиран краткорочен потфат, 
туку подолгорочна цел на стратегијата на финансискиот развој, т.е. на 
финансискиот систем како комплексна целина.
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Vladimir FILIPOVSKJ

THE CAPITAL MARKET IN TRANSITION ECONOMIES

( S u m m a r y )

The capital market accomplishes some vital functions in the market economy: risk diversifica
tion, agglomeration and optimal capital allocation, and monitoring (disciplining) of the firms’ manage
ment.

Corporate governance is one of the key issues in the initial phase of transition. Financial in
stitutional shareholders actively engaged in the management monitoring contribute to the alleviation 
of the contradiction between the widely dispersed ownership of shares which has either been inherited, 
or created by privatization, and efficient management, i.e. control over the management. The impor
tance of these institutions in the earlier phases of transition is greater, because the structures (the 
capital market and, related to it, the market for corporate control, then the market for managers, and 
products’ market) due to their insufficient development are not in a position to execute efficient con
trol over the firms’ management by their competitive pressures. However, in the long run, creation of a 
liquid and informatically efficient securities market may alleviate the newly-created problem of 
monitoring the monitors (in this case, the financial institutions). This will enhance the functioning of 
option systems, i.e. tying the manager’s function in with charehoiding.

The establishment of an efficient capital market in the economies in transition has been con
nected with the process of privatization. The change in the institutional structure related to privatiza
tion requires an efficient way of engaging of capital from domestic and foreign sources, and the 
diversification of risks deriving from these changes may. increase popular support for the privatization 
programme. But, in the short run, one of the most important limitations of this process is the non-ex
istence of an efficient capital market.

Capital market regulation is represented by two segments: regulation of financial institutions’ 
and regulation of the securities’ market. In the case of the financial institutions’ regulation, the main 
trade-off is between attaining security and stability of these institutions and creating a competitive 
environment in the banking sector while, in the short run, in the economies in transition the acute 
problems of financial enterprise restructuring, and the revitalization of the decapitalized banking sec
tor, press for measures for the recreation of a healthy capital basis for these institutions.

In the case of the securities’ market regulation, the key problem is attaining information ef
ficiency, i.e. a regular flow of all information relevant to financial investment decision-making.
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The functioning of the securities’ market in the economies in transition has shown that they 
are a new phenomenon with a short history. The basic features of efficient markets are missing: con
tinuity in trading, a sufficient and balanced supply of quality securities, an adequate technical capacity 
for market operational efficiency, etc. These markets are fragmented; very7 often the unofficial transac
tions at the OTC (over the counter) markets reach a significant scale.

However, with the progress of privatization, these new markets will become more attractive 
(particularly for foreign investors) and they are expected to achieve a significant development.

The Macedonian economy replicates to a high degree, the common problems of the initial 
transition phase. The establishment of an efficient capital market has become a top priority of the 
reform policy in one of its key segments -  the establishment of a modem and healthy financial system.



СТАБИЛИЗАЦИОНИ ПРОБЛЕМИ





Г л и го р  БИШ ЕВ

СТАБИЛШАЦИОНИТЕ НАПОРИ HA ЗЕМ ЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА

Контролата врз инфлацијата се наоѓа во сржта на реформите во 
земјите од Источна и Централна Европа. Проблемот е многу потежок 
одошто тоа е случај во земјите со развиени пазарни институции, бидејќи 
паралелно со контролата врз инфлацијата треба да се изврши либерали- 
зација на цените, да се воспостави нова релативна структура на цените и 
да се изградат пазарни институции и инструменти. Притоа, поради 
микроекономските карактеристики на стопанствата и легатот од минато- 

чт а -  што се одразуваат во сопственичката структура, системот на утврду- 
вање на платите, поставеноста на финансискиот систем и механизмите 
на алокација на ресурсите -  постои ризик да се анулираат или да се 
нарушат ефектите на конвенционалните макроекономски политики. Мо- 
нетарната политика е главен инструмент за соборување и контрола врз 
инфлацијата Меѓутоа, поради институционалните карактеристики во 
земјите во транзиција, нејзиното конвенционално дејство врз инфлација- 
та не е поврзано и со ефектите што одат преку Филипсовата крива. Овие 
ефекти не се манифестираат кај овие земји. Поради сопственичката 
структура и статусот на вработените, невработеноста не може да се 
очекува да врши ограничување над платите. Напротив, порастот на 
невработеноста може да биде поврзана со зголемување на платите. Пора- 
ди тоа, потребата од доходовни политики во земјите во транзиција е 
многу поголема одошто во традиционалните пазарни стопанства 1

1. Ст абилаизациона стратегија

По либерализацијата на цените на домашниот пазар и воспоставу- 
вање на соодветни ценовни паритети и либерализацијата на трговските
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текови со странство, контролата врз инфлацијата, наместо преку адми- 
нистратшни мерки, како што беше тоа случај во командните социјалис- 
тички стопанства започнува да се врши преку политиките на управување 
со агрегатната побарувачка Овие политики вклучуваат во себе три еле- 
менти: а) воспоставување контрола врз паричната маса и експанзијата на 
кредитите во корист на претпријатијата; б) примена на доходовни поли- 
тики кои треба да обезбедат нивото на личните доходи да биде конзис- 
тентно со целите на стабилизационата прогарама; и в) контрола на 
фискалните дефицити и нивно значително редуцирање.

Заради непосредната поврзаност на парите со агрегатната побару- 
вачка, монетарната политика игра клучна улога во стабилизационите 
програми. Притоа, можни се три концепти на стабилизациона монетарна 
политика за соборување и контрола врз инфлацијата, и тоа: а) стабилиза- 
циона политиказаснована врз парите и кредитите како номинални сидра 
за соборување и контрола на инфлацијата (monetary based stabilization 
program), б) стабилизациона политика заснована врз девизниот курс како 
номинално сидро за соборување и контрола на инфлацијата (exchange-rate 
based stabilization program), и в) стабилизациона политика заснована врз 
каматните стапки како номинално сидро за соборување и контрола на 
инфлацијата Последниот вид на дезинфлациона монетарна стратегија, 
поради непостоењето на развиена финансиска структура и пазарно фор- 
мирање на каматните стапки не е можно да се применува во првата фаза 
од монетарните реформи во земјите во транзиција

а) Ст абилизациона политика заснована в р з  парите и  кредитите 
како н о м и н ал н и  сидра за соборувањ е и  контрола н а  инфлацијат а

Оваа дезинформациона стратегија се засновува врз концептот на 
монетарно таргетирање. Таргетираната стапка на монетарен раст треба 
да биде конзистентна со планираното ниво на инфлацијата Прво се 
проценува нивото на побарувачката за пари при одредено, планирано 
ниво на инфлација Потоа, преку монетарната политика се настојува да се 
оствари проектираниот монетарен таргет. Бидејќи, со инструментите на 
монетарната политика може да се оствари само една цел, а во овој случај 
тоа е инфлацијата, девизниот курс не е цел на монетарната политика 
Поради тоа, стабилизационите програми засновани врз стратегијата на 
монетарното таргетирање за претпоставка имаат режим на флексибилни 
девизни курсеви. На тој начин паричната понуда станува егзогена вари- 
јабла и централната банка може да води независна монетарна политика во 
однос на другите земји чија основна цел е остварување на ниска стапка на 
инфлација
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Т а б е л а  1

Режим на девизниот курс

Фиксен девизен курс Флексибилен девизен курс

Во однос на 
одредена валута

Во однос на 
корпа на валути

Раководено
флуктурирање

Слободно
флуктурирање

Естонија
(германска марка)

Република Чешка 
Унгарија

Белорусија
Полска
Словенија

Албанија 
Бугарија 
Хрватска 
Македонија 
Романија I 
Русија I 
Украина I

Извор: International Monetary Fund, Annual Report, 1994,1993.

Стабилизационите политики засновани врз парите и кредитите 
како номинални сидра за соборување и контрола на инфлацијата функци- 
онираат се додека се реализира цврстата монетарна политика која се 
манифестира во ниски стапки на растеж на паричната маса и кредитите. 
Штом ќе се загуби контролата врз движењето на монетарната маса тогаш 
автоматски доаѓа до губење на контролата и врз инфлаторниот таргет.

Основна причина за избор на дезинфлациона стратегија на моне- 
тарното таргетирање е неможноста, во краток рок, поради институцио- 
налните ригидности и големиот број на фрикциони фактори, да се 
воспостави цврста контрола врз монетарните големини и нивната дина- 
мика на растеж да се сведе во граници што постојат во традиционалните 
пазарни стопанства. Стратегијата на монетарно таргетирање со флекси- 
билен режим на девизен курс овозможува градуалистичко редуцирање на 
монетарниот растеж и инфлацијата

Поради непостоење на развиени финансиски пазари и пазарно 
формирање на каматните стапки, девизниот курс кај monetary based 
стабилизационите програми служи како основен индикатор за цврстина- 
та на монетарната политика при нејзиното оперативно спроведување. 
Доколку девизниот курс почне да депресира со стапка која е повисока од 
актуелната стапка на инфлација, тоа е знак дека понудата на пари е 
повисока од побарувачката за пари. Централната банка, во тој случај мора 
брзо да реагира и да ја зајакне монетарната политика. Доколку не се стори 
тоа, вишокот на пари во економијата води во неконтролиран пораст на 
цените и депресијација на девизниот курс. Обратно, доколку девизниот 
курс започне да апресира, тоа е знак дека побарувачката за пари е повисока
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од понудата на пари. Тоа е знак дека централната банка води премногу 
рестриктивна монетарна политика и истата треба да се релаксира.

Според тоа, стратегијата на монетарно таргетирање со режим на 
флексибилен девизен курс не значи висока варијабилност на девизниот 
курс без оглед на тоа дали постои режим на раководно флуктуирачки 
девизен курс или режим на слободно флуктуирачки девизен курс. Моне- 
тарното таргетирање за да биде ефикасно во соборувањето и контролата 
врз инфлацијата треба да доведе до стабилност или блага апресијација на 
реалниот девизен курс.

Од тринаесет анализирани земји во транзиција, десет земји приме- 
нувале дезинфлациона стратегија со режим на флексибилен девизен курс 
(табела 1). Оваа стратегија особено големи резултати на планот на 
контролата и соборувањето на инфлацијата постигна во: Словенија, 
Бугарија, Хрватска, Албанија, Полска и Македонија. Поради неефикасна- 
та и мека контрола врз растежот на монетарната маса, стратегијата на 
монетарно таргетирање со флексибилен режим на девизниот курс се 
покажа како неадекватна во контролата врз инфлацијата во Белорусија, 
Русија и Украина.

Во Македонија стратегијата на монетарно таргетирање се спрове- 
дува од нејзиното монетарно осамостојување. Во периодот мај 1992 -  мај 
1993 година монетарното таргетирање се спроведуваше во услови на 
режим на фиксен девизен курс. Меѓутоа, цел на монетарната политика не 
беше девизниот курс туку стапка на инфлација значително повисока од 
онаа во традиционалните пазарни стопанства. Тоа овозможуваше водење 
на независна монетарна политика во однос на земјата спрема која беше 
фиксиран девизниот курс на денарот (Германија). Поради тоа во овој 
период денарот често девалвираше, при што не постоеше номинално 
сидро во економијата. Од мај 1993 година стратегијата на монетарно 
таргетирање се реализира во услови на флексибилен режим на девизниот 
курс. Контролата врз монетарните агрегати е значително зголемена по 
реформирањето на емисиониот механизам. Оваа стратегија се покажа 
особено ефикасна во 1994 година кога инфлацијата дефинитивно е ставе- 
на под контрола и девизниот курс на денарот во однос на германската 
марка е стабилизиран.

б) Стабилизациона политика заснована врз девизниот курс 
како номинално сидро за соборување и контрола на инфлацијата

Оваа дезинфлациона стратегија се засновува врз промптно собору- 
вање на монетарниот раст и негово сведување на ниво како и во земјата на 
валутата спрема која се фиксира девизниот курс. Основната цел на
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монетарната политика според овој концепт не е одредена стапка на 
инфлација, туку одржување на фиксен девизен курс на националната 
валута. Поради тоа за дизајнирање и спроведување на монетарната поли- 
тика во услови на фиксен девизен курс се користи терминот таргетирање 
на девизниот курс. Притоа, преку фиксниот девизен курс треба да се 
остварат две цели: 1) Воведување на експлицитно видливо номинално 
сидро во економијата. Цените на стоките што се разменуваат со странство 
бргу се стабилизираат што води кон стабилизирање и на сите останати 
цени. Довербата во стабилизационата програма бргу се зголемува, би- 
дејќи секој лесно ја спознава стабилноста на девизниот курс; 2) Ендоге- 
низирање на порастот на монетарната маса. Со фиксирање на девизниот 
курс централната банка ја губи можноста да води независна монетарна 
иолитика во однос на земјата спрема чија валута е фиксиран девизниот 
курс на националната валута. Понудата на пари и кредити се врзува за 
понудата на пари и кредити во земјата на валутата што служи за номинал- 
но сидро во економијата. Тоа детерминира, „во услови на режим на 
фиксен девизен курс, движењето на домашните цени во мала и отворена 
земја да биде предодредено од движењата во странство, и домашната 
монетарна понуда станува ендогена”!

Основен проблем за спроведување на оваа дезинфлациона монетар- 
на стратегија е како да се создадат услови за ефикасна контрола над 
монетарниот растеж и остварување на монетарна експанзија еднаква со 
онаа во земјата спрема чија валута е фиксиран девизниот курс. Тоа за 
претпоставка има висока конвергенција и хармонизација како на инсти- 
туционалната структурираност така и на економските перформанси на 
стопанствата. Покрај тоа, стратегијата на таргетирање на девизниот курс 
бара висок степен на интегрираност на земјата во меѓународните тр- 
говски и финансиски текови и слободно движење на стоките, услугите, 
работната сила и капиталот меѓу земјите за да може „да се врзе и 
хармонизира целокупното економско однесување на една земја кон цело- 
купното економско однесување кон друга земја”.2

Од тие причини, дезинфлационата стратегија заснована врз фиксен 
девизен курс како номинално сидро многу ретко се применува од земјите 
во транзиција. Во чиста форма се применува од Естонија, која на 20 мај 
1992 година го фиксира курсот на естонската круна во однос на гер- 1

1
Clemens Ј. М. Kool and John A. Tatom, The P-Star M odel in Five Small Economies, The 

Federal Reserve Bank of St. Louis Review, May/June 1994, p. 12.

BIS Review, No. 154/1994, p. 1.
2
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манската марка. Истовремено, контролата врз движењето на монетарната 
маса и нејзината ендогенизација се изврши по пат на воведување на 
монетарен одбор (currency board)”.3

Од другите земји во транзиција режим на фиксен девизен курс и 
стратегија на привремено монетарно таргетирање на девизниот курс 
применуваа Полска во 1990, Македонија мај 1992 -  мај 1993, Република 
Чешка и Унгарија Притоа, поради неможноста да се ендогенизира 
порастот на монетарната маса, акомодацијата и релаксацијата на монетар- 
ната политика се врши по пат на чести девалвации. Затоа Полска и 
Македонија преминаа на режим на монетарно таргетирање со флексиби- 
лен режим на девизниот курц а Чешка и Унгарија продолжија со 
режимот на фиксен девизен курс и повремена акомодација на монетарна- 
та политика по пат на девалвирање на националните валути.

2. Политика на монетарна понуда

Независно од тоа дали се работи за monetary based или fix exchange 
based стабилизациона програма, цврстата монетарна политика и децеле- 
рацијата на монетарниот растеж се клучни фактори за успех на стабили- 
зационата политика. Цврстите монетарни рестрикции по правило водат 
кон негативни стапки на реален пораст на монетарната маса. Така, во 
Бугарија во годината на стартување на стабилизационата програма (1991) 
пласманите на банките реално се намалија за 67,0%, а паричната маса за 
62,8%, во Чешкословачка (1991) пласманите на банките реално се намали- 
ја за 18,4%, додека пак паричната маса реално се зголеми за 0,7%, во 
Унгарија (1990) пласманите на банките реално се намалија за 7%, a 
паричната маса се зголеми за 24,8%, во Полска (1990) пласманите на 
банките реално се зголемија за 13,0%, а паричната маса реално се намали 
за 15,0%, во Романија (1991) пласманито на банките реално се намалија за 
39,0% и во Македонија, во годината на стартување на стабилизационата 
програма (1992) пласманите на банките реално се намалија за 53,7%, a 
паричната маса за 60,3%. Монетарната контракција особено е силно 
изразена во првиот квартал од стартувањето на стабилизационата програ- 
ма. Во овој квартал, без исклучок кај сите земји во транзиција е остварено 
реално намалување на пласманите и паричната маса. Акомодативниот

з
„Естонската круна (готови пари во оптек, депозитни пари и терминските депозити) се 

емитира и е целосно покриена со резерви во злато и девизи кај Eesti Pank." -  Law of the 
Republic of Estonia on Security for Estonian Kroon, Clause 1.
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концепт на монетарната политика во целост се напушта Монетарниот 
растеж останува непроменет, независно од отстапувањето на остварената 
во однос на планираната инфлација. Поради тоа, реалното намалување на 
монетарниот растеж е особено голем во земјите во кои остварената 
инфлација значително ја надминува планираната.

Релаксирањето на монетарната политика во правец на преминува- 
ње од негативни кон позитивни реални стапки на монетарен растеж се 
реализира по спуштањето на инфлацијата под 50% на годишно ниво, 
паралелно со зголемувањето на реалната побарувачка за пари. Во земјите 
во кои инфлацијата е над тоа ниво цврстата монетарна контракција и 
негативните стапки на реален монетарен растеж продолжуваат (Бугари- 
ја). Номиналниот пораст на монетарната маса останува низок со тенден- 
ција на понатамошно намалување. Така, во Полска номиналниот пораст 
на паричната маса е намален од 65,7% во 1991 година на 30,1% во 1993, во 
Унгарија од 29,2% во 1991 на 18,2% во 1993; во Бугарија од 40,7% во 1992 на 
27,3% во 1993, во Словенија од 100,6% во 1992 на 43,7% во 1993 и во 
Македонија од 703,1 % во 1992 година на 229,7% во 1993 година.

Т а б е л а  2

Р еал н и  стапки н а  пораст на кредитите и  паричната маса

(Во проценти)

Земји:
1991 1992 1993

Ml Кредити Ml Кредити Ml Кредити

Полска +3,4 -2,9 +3,7 -11,2 -2,2 -3,9

Унгарија -2,3 -11,0 +4,3 -18,2 -2,3 -14,3

Бугарија -62,8 -51,6 -21,9 -30,2 -22,3 -10,1

Словенија н.а. н.а. +4,0 -35,0 +16,9 +8,9

Чешка н.а. -11,0 н.а. -18,2 н.а. -14,3

1 Македонија +15,7 +17,3 -65,3 -53,7 0,0 +72,2

И покрај успорувањето, номиналниот монетарен растеж во Маке- 
донија во 1993 година остана на исклучително високо ниво (229,7%) во 
споредба со монетарниот растеж во другите земји од Централна и 
Источна Европа Покрај тоа, во Македонија и покрај монетарните рефор- 
ми во периодот мај 1992 -  декември 1993 се водеше акомодативен концепт 
на монетарна политика. Периодите на децелерација и ацелерација на
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монетарниот растеж наизменично се менуваа што беше проследено со 
децелерација и ацелерација на инфлацијата. Монетарната политика оста- 
на „мека” без трајна стабилизациона ориентација.

Пресврт во политиката на паричната понуда се реализира на 
почетокот од 1994 кога се воспостави цврста контрола над монетарните 
варијабли и трајно се децелерира порастот на монетарната маса

Поради реалното намалување на монетарната маса (кредитите и 
паричната маса), особено во периодот непосредно по стартувањето на 
стабилизационата програма, монетарните реформи и соборувањето на 
инфлацијата се проследени со високи дезинфлациони трошоци што се 
манифестираат во остварување на негативни стапки на стопанскиот раст 
и зголемување на невработеноста. Притоа, падот на општествениот про- 
извод и невработеноста во првата година од стабилизацијата се дотолку 
поголеми доколку е повисоко реалното намалување на монетарната маса 
(Бугарија 1991 -11,9%, Романија 1991 -13,7%, Македонија 1992 -13,4%). 
Врз високото зголемување на невработеноста покрај монетарната кон- 
тракција пресудна улога има и прекумерната вработеност во предста- 
билизациониот период.

Во подоцнежните години од стабилизацијата трошоците на дезин- 
флацијата зависат од брзината и динамиката на соборувањето на ин- 
флацијата.

Т а б е л a 3

Стапки на п ром ен и  н а  реалниот  општествен п р о и зво д  
и  стапка н а  невработеност

Стапка на промени на реалниот О.П. Стапка на 1 
невработеност |

1989 1990 1991 1992 1993 јуни 1993

Романија -5,8 -7,4 -13,7 -15,4 -10,0 9,3
Полска 0,2 -11,6 -7,6 +1,0 +3,0 14,8
Чешка 2,4 0,8 -19,0 -7,1 -1,0 2,6
Унгарија 0,4 -3,3 -11,9 -5,0 -2,0 12,6
Бугарија -0,3 -9,1 -11,7 -7,7 -4,2 15,5

Словенија -0,5 -4,7 -9,3 -5,9 +0,9 14,4
Македонија 1,8 -9,3 -10,7 -13,4 -15,5 28,7

Извор: Билтени и годишни извештаи од централните банки на соодветните земји и 
Економската комисија на Обединетите Нации за Европа, Национална статистика.
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Во земјите во кои е остварено брзо соборување на инфлацијата на 
ниво до 30% годишно (Полска, Чешка, Унгарија, Словенија) доаѓа до 
брзо успорување на тенденцијата на опаѓање на општествениот произ- 
вод. Во некои од нив (Полска и Словенија) веќе се остваруваат позитивни 
стапки на стопанскиот раст. Во земјите во кои инфлацијата останува 
висока (над 50% годишно) трошоците на дезинфлацијата остануваат 
високи. Притоа трошоците се особено високи во земјите во кои се води 
акомодативна монетарна политика (Македонија 1993 -15,5%, Романија 
1993 -10,0%). Така, во Македонија во периодот на децелерација на моне- 
тарниот раст и соборување на инфлацијата стопанскиот развој се собо- 
рува преку монетарната контракција и реалното намалување на моне- 
тарната маса. Потоа, во периодите на акцелерација на монетарната маса, 
инфлацијата се забрзува и достигнува таква височина што таа самата ја 
соборува стопанската активност и произведува негативни стапки на сто- 
пански растеж.4 Така, во периодот од монетарното осамостојување па до 
крајот на 1993 година, преку неадекватната политика на понуда на пари 
стопанството беше трајно изложено на децелераторски и акцелераторски 
шокови, што водеа кон децелерација и акцелерација на инфлацијата и 
трајни високи стапки на негативен стопански развој и висока неврабо- 
теност.

3. К оорди н ац и ја  н а  монетарната и  фискалната политика

Стабилизационата програма е успешна само ако изворите на ин- 
флацијата: креирањето на пари и буџетското трошење, се стават под кон- 
трола. Поради тоа, ефикасната координација на монетарната и фискална- 
та политика е клучна димензија на секоја успешна стабилизациона про- 
грама. „Стабилизационата програма може да започне со монетарни ре- 
стрикции и доходовни политики, но без фискална строгост таа не може да 
се одржи”.5

4
Долгорочната развојна динамика на стопанството во Македонија, зависи од тоа во 

која зона на ценовната стабилност се наоѓа тоа Највисока стапка на стопански раст се 
остварува кога просечната годишна стапка на инфлација се движи во зоната од 0 до 11%. Во 
зоната на инфлација од 12% до 75% доаѓа до соборување на стопанскиот развој, при што 
при просечна годишна стапка на инфлација од 75% се остварува стационарно движење на 
стопанството и економијата влегува во стагфлација. Инфлаторната зона во која просечната 
годишна стапка на инфлација е над 75% трајно води во негативни стапки на реален 
стопански растеж”. -  Д-р Глигор Бишев, Емисијата на пари и стабилизационата политика во 
новите услови, Македонска академија на науките и уметности ге, Скопје, 1992, стр. 4.

5
Rudiger Dombusch, Lessons from Experienceswith High Inflation, The World Bank Economic 

Review, January 1992, p. 15.
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Редуцирањето на јавното трошење и буџетските дефицити (екс- 
плицитни или имплицитни) го намалуваат притисокот врз централната 
банка за реализирање на висока монетарна експанзија. Поради тоа, вос- 
поставувањето на контрола врз монетарниот раст за sine qua non има 
воспоставување на контрола врз јавното трошење. Притоа, појдовна точка 
е урамнотежување на буџетот врз консолидирана основа на државата и 
јавниот сехтор. „Бидејќи овде станува збор за контрола врз монетарната 
емисија, од суштинско значење е ,квази фискалните’ дефицити на цен- 
тралната банка да станат дел од буџетските дефицити врз консолидирана 
основа. Адекватна книговодствена рамка е потребна за консолидираниот 
државен сектор во целина, вклучувајќи ги не само централната државна 
власт и централната банка, туку исто така и државните претпријатија и 
локалните државни органи. Екстремната инфлација неизбежно е одраз 
на дефицитите што се финансираат по пат на испишување на чекови од 
страна на централната банка, без оглед на тоа дали тоа го прават локални- 
те власти, како во Кина, државните претпријатија, како во Југославија, 
или пак тоа го прави државната банка, како во Бразил. Дефицитите како 
противтежа можат да имаат купување на девизи, плаќање на лични 
доходи, дефицити на фондовите за патишта, сервисирање на надво- 
решниот долг, предизборни трошења од страна на гувернерот или 
просто корупција. Во секој од овие случаи дефицитот води кон монетарна 
експанзија”.6

Редуцирањето на јавното трошење и буџетските дефицити врз 
консолидирана основа се првиот чекор што треба да се направи во земјите 
во транзиција за да се воспостави контрола врз монетарната експанзија 
Вториот чекор е разграничување на функциите и зоните на дејствување 
на монетарната и фискалната политика. Иако, целосна јасна сепарација 
помеѓу фискалната и монетарната политика е невозможна во ниедно 
стопанство, и секогаш ќе постојат сфери во кои тие се преклопуваат, добро 
управуваните пазарни стопанства се обидуваат да ги држат овие по- 
литики разграничени, и се обидуваат да ја употребат секоја од нив за 
остварување на цели кон кои таа е компаративно поефикасна од другата. 
Нормално, стабилноста на цените и мобилизацијата и ефикасната ало- 
кација на акумулацијата се унапредуваат преку употреба на монетарната 
политика, додека пак, краткорочното управување со побарувачката, резер- 
вите на јавни добра и редистрибуцијата на доходот се реализираат преку 
фискалната политика7

6
Ibidem, р. 25-26.

Vito Tanzi, Transition to Market, Studies in Fiscal Reform, IMF, 1993, p. 21.
7
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Во земјите во транзиција, фискалната и монетарната политика се 
испреплетуваат во многу сфери: фискалните цели се реализираат преку 
монетарната политика и, во одреден обем, монетарните цели преку 
фискалната политика. Затоа, експлицитна цел на монетарните и фискал- 
ните реформи во овие земји треба да претставува редуцирање на обемот 
на преклопување помеѓу овие политики. Притоа, што побрзо треба да се 
елиминира поддршката и субвенциите што одат преку банкарскиот сек- 
тор во одредени специфицирани сектори во економијата. Исто така, треба 
што побргу да се укине праксата на монетизација на загубите кај држав- 
ните (општествени) претпријатија.

Т а б е л a 4

Салдо на буџетот на државата

Земја 1989 1990 1991 1992 1993

Албанија -5,5 -3,7 -43,7 -21,8 -15,5

Бугарија -3,7 -8,5 -4,1 -6,2 -  9,1
(заедно со надворешниот долг) -1,4 -12,7 -14,7 -14,0 -13,5

Република Чешка* -0,2 -2,1 -0,2 0,1
Унгарија -1,3 0,4 -4,6 -7,5 -5,8

Полска -7,4 3,5 -6,2 -6,8 -4,1

Романија 8,4 1,0 0,6 -5,5 -4,6

Република Словачка -0,6 -0,2 -3,8 -3,3 -6,9

Словенија 0,3 -0,3 2,6 0,3 0,5

Македонија - - - - -

* Централни државни органи.

Искуството покажува, дека земјите од Централна и Источна Европа 
што успеаја да воспостават контрола врз фискалните расходи и буџетски- 
те дефицити, воспоставија контрола и врз монетарната експанзија и 
инфлацијата. На тој план особено предничат Република Чешка и Слове- 
нија, кои во 1993 година успеаја да остварат буџетски суфицит (Чешка во 
висина од 0,1% од GDP, а Словенија 0,5% од GDP).

Македонија за првпат експлицитно прикажа буџетски дефицит за 
1994 година во висина од 5,9% од општествениот производ. Дотогаш во 
Македонија не се регистрираа експлицитни буџетски дефицити. Тие
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постоеја во облик на парафискални буџетски дефицити што се конценти- 
раа кај деловните банки и централната банка врз основа на: монетизација 
на непокриените загуби кај претпријатијата, монетизација на достасани- 
те, а неизмирени обврски на буџетот спрема претпријатијата, селектив» 
ната поддршка на земјоделските претпријатија од примарната емисија и 
финансирањето на создавањето и зголемувањето на девизни резерви од 
страна на централната банка.

Gligor BISEV

EFFORT’S AT STABILISATION IN COUNTRIES IN TRANSITION

(S u m m a ry)

To bring down inflation, and to control it is the core of the reforms in the countries of Eastern 
and Central Europe. The stabilization process is more difficult than in countries with developed 
market institutions as is the need to have liberalization of prices, establishment of a new relative struc
ture of prices, and market institutions and founding instruments, simultaneous with the process of in
flation control.

The largest number of disinflationary strategies in transitional economies are monetary-based 
using money and loans as nominal anchors in combination with the regime of a flexible exchange rate. 
This strategy enables a gradual reduction of monetary growth and inflation. This disinflationary 
strategy has appeared to be successful only in cases where a permanent and firm non-accomodative 
control of the money supply has been established. Therefore, the monetary stabilization policy has 
proceeded together with appropriate income and fiscal policies.

Permanent control of money and loans requires thorough reforms in the financial system to 
increase the Central Banks’ independence and complete reform of the issuing mechanism.

Bringing down inflation and its control is followed by a decrease in economic activity and in
crease in unemployment. In countries where bringing down the inflation to the level of 30% per annum 
has been achieved swiftly there is an immediate slowing down of the economic activities a tendency 
towards decrease. In some of these countries, positive rates of economic growth have already been 
established. The expenses of disinflation remain high in countries with inflation kept at a level of over 
50% per annum. They are extremely high in countries with an accommodative monetary policy.
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ДАНОЧНИТЕ РЕФОРМИ BO ЗЕМ ЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА

В о в е д

Во земјите во транзиција во текот на последните неколку години се 
извршија маркантни реформи во економската структура Во рамките на 
вкупните промени од економска или политичка природа, даночните 
реформи имаат клучно значење за транзицијата кон пазарна економија 
како во земјите на Централна и Источна Европа така и во другите земји, 
вклучувајќи ја и Република Македонија Во таа смисла, сите поранешни 
социјалистички земји пристапија кон повеќе или помалку радикални 
даночни реформи. Во врска со остварувањето на реформите се поставија 
низа суштински прашања за тоа според кои критериуми да се обликува 
новиот даночен систем и како да се разрешат потенцијалните конфликти 
меѓу основните принципи за правичноста и ефикасноста и постигањето 
на едноставност на системот. Рамнотеженото усогласување на овие оп- 
шти принципи се јавува како услов и како мерило зауспешно исполнува- 
ње на примарната, односно фискалната улога на даноците, но исто така и 
на нивните вонфискални функции во поглед на алокацијата, редистрибу- 
цијата и стабилизацијата, со оглед на одговорноста на државата и во 
пазарни услови да обезбедува праведна распределба на доходот и стабил- 
ни макро-економски услови.

Оваа статија е посветена на проблематиката на даночните реформи 
во земјите на Централна и Источна Европа, со посебен осврт на случаите 
на Русија, Унгарија и Полска, како и на спроведената даночна реформа во 
Република Македонија.
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1. Д ан оч н и реф орм и  во  земјите на Ц ент рална и  Источна Е вропа

1.1. Улогата н а  даноцит е во  планскит е економ ии

Во системите на планска економија функциите на даноците се 
остваруваа на битно различен начин во однос на системите со пазарно 
стопанство, поради нагласената улога на планските и финансиските 
органи во нивното администрирање.

Така, алокативната функција беше исклучително истакната, би- 
дејќи со планот се остваруваше алокација на ресурсите меѓу секторите и 
видовите на активности. Државниот буџет се јавуваше како инструмент 
за спроведување на финансиската контрола, обезбедувајќи исполнување 
на планираниот физички обем на производството. Дури со попуштањето 
на планските стеги во одделни земји (Унгарија, Полска) даноците добија 
позабележителна улога во стимулирањето на извесни видови активнос- 
ти.

Редистрибутивната функција, исто така, беше пренагласенаг би- 
дејќи со централниот плански механизам се детерминираа платните 
разлики, а приватната сопственост беше ограничена. Нагласокот беше на 
редистрибуцијата пред оданочувањето, а не по оданочувањето на дохо- 
дот. Даноците, особено во раните фази на социјализмот, имаа истакната 
улога во ограничувањето на приватниот сектор.

Оданочувањето немаше позначајна улога ни во стабилизацијата на 
економијата со оглед дека целите на полната вработеност, стабилноста на 
цените и надворешниот биланс се постигнуваа по административен пат, 
односно преку планскиот механизам. Оданочувањето имаше пасивна 
улога во одржувањето на централистички детерминираните цени, а кога 
тоа не беше можно со планските инструменти, со даноците се зафаќаше 
вишокот на платите.

Фискалната функција на даночниот систем, односно на одцелните 
даночни облици, се остваруваше во значително изменет вид од оној што 
е вообичаен во пазарните економии. Генерално се користеа за финансира- 
ње на обемните социјални програми што се одобруваа преку државниот 
буџет. Со одделни даноци од претпријатијата се пренесуваше најголеми- 
от дел од добивката во државниот буџет или во посебен инвестиционен 
фонд, а од овие инструменти плански се финансираа новите инвестиции 
на претпријатијата. Главна функција на данокот на промет во системите 
на поранешните источноевропски социјалистички земји беше регулира- 
њето на нивото на цените.
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Некои од земјите на Централна и Источна Европа (Полска во 1981 и 
Унгарија во 1988 година) со одредени системски промени се ориентираа 
кон делумна планска економија, со што и на даночниот систем му 
одредија посоодветно место во економскиот систем. Меѓутоа, разликите 
меѓу овие системи и системите на развиените земји со пазарна економија 
и натаму беа големи. Тие разлики пред се се манифестираа во поглед на 
структурата на даноците, што беа застапени во даночниот систем, како и 
во однос на нивното фискално значење. Така, главни извори на приходи 
во планските економии беа следните видови на давачки (даноци):

1. Даноците од претпријатијата, кои често надминуваа 50% од 
вкупните даночни приходи, што зборува за големото потпирање на овие 
системи врз приходите од претпријатијата. Овие давачки можеа да при- 
мат форма на даноци на постојаниот и обртниот капитал, на залихите на 
амортизационите резерви, на вишокот на добивка по покривањето на 
трошоците и издвојувањата во резерви и сл.

2. Даноците на платен список, што ги плаќаа претпријатијата во 
вид на даноци на бруто платите (дел од средствата можеше да биде 
наменет за фондовите за социјално осигурување).

3. Даноците на плати, што ги плаќаавработените во вид на данок по 
добиток на ниво на претпријатието (на бруто износот на платата), по 
пропорционални стапки.

4. Данокот на промет, кој беше наполно различен од даноците на 
Дромет воведени во земјите со пазарно стопанство. Овој данок се наплату- 
ваше на разликата меѓу производната цена и административно определе- 
ната малопродажна цена на одредени стоки и услуги, во процент или во 
фиксен износ. Се пресметуваше како еднофазен данок на ниво на произ- 
водството или малопродажбата.

5. Даноците на приходи, кои како цедуларни давачки, се наплатуваа 
од платите стекнати од работа во приватниот сектор, во кооперативи или 
од вршење на професионална дејност, а се применуваа со високи прогре- 
сивни стапки.

Покрај овие пет вида најважни даноци, се наплатуваа и некои 
други, како: даноците на сопственост на имот, на трансфер на земјиште и 
згради, даноците на трансфер на подвижен имот, данокот на наследство и 
подароци, данокот на моторни возила, потоа таксите и надоместоците за 
финансирање на специфични видови услуги итн.

Како главни општи карактеристики на даночните системи во 
планските економии на поранешните социјалистички земји може да се 
истакнат, првенствено следниве:
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-  нетранспарентноста, која се јавуваше главно поради начинот на 
оданочување на претпријатијата и примената на цедуларни даноци преку 
кои не беше можно јасно согледување и компарирање на даночното 
оптоварување на индивидуалните лица и на претпријатијата;

-  диференцирањето на даночното оптоварување преку кое се 
дискриминираа одредени активносги и сектори, а се фаворизираа други; 
и

-  честите промени во даночниот систем и на одделните даноци 
(особено на стапките на данокот на промет), кси ја правеа даночната 
политика недоволно стабилна

Од гледна точка на пазарните економии и функциите на даночниот 
систем при пазарни односи во стопанството и во услови каде државата 
нема командна функција во стопанството, на системите во поранешните 
социјалистички земји им недостасуваше неопходната економска не- 
утралност, така да со примената на даноците свесно се внесуваа дистор- 
зии врз основа на државните алокативни одлуки.

Иако некои недостатоци од ваков вид се сретнуваа и во економиите 
на OECD, особено пред спроведените даночни реформи, сепак за пора- 
нешните социјалистички земји, кои сега се во транзиција кон пазарна 
економија, карактеристично беше тоа што дисторзиите од фискален 
карактер беа намерни и вградени во даночниот, односно во планскиот 
економски систем.

1.2. П о јд о вн и  осн ови  иглавникаракт ерист икина спроведенит е 
дан оч н и  реф орм и -  случаите на Р усија, У н гари ја  и  П олска

Определувајќи се за напуштање на стариот економски систем и за 
изградување на нов систем врз пазарни основи, поранешните социјалис- 
тички земји во транзиторниот период пристапија кон опсежни даночни 
реформи. Тие се во функција на изгра^вањето на даночен систем кој во 
услови на пазарна економија ефикасно ќе ја исполнува примарната 
фискална функција за стабилно обезбедување на потребните приходи, но 
кој, исто така, ќе може да одговори на новите барања за економска 
неутралност на даноците во однос на алокацијата на ресурсите која 
резултира од слободниот пазар, за праведност преку обезбедувањето на 
хоризонтална и вертикална еднаквост во оданочувањето, за едноставност 
на даноците, за меѓународната компетитивност од аспект на висината на 
фискалното оптоварување и за економска ефикасност како од аспект на 
поттикнувањето на штедењето и инвестирањето така и од аспект на 
остварувањето на целите на макроекономската стабилизација.
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Со даночните реформи во овие земји, за разлика од реформите во 
развиените пазарни економии, во кои како приоритетни прашања се 
поставија снижувањето на даночното оптоварување, проширувањето на 
даночната основа и зголемувањето на економската неутралност, како 
најважна задача се постави менувањето на постојната структура на дано- 
ци и изградувањето на даночен систем врз основа на главните видови 
даноци што се застапени во развиените земји, иако не беа запоставени и 
другите познати аспекти на даночните реформи. Во оваа смисла, и покрај 
тоа што реформските предлози во одделните земји се разликуваа во 
детали, извесни општи карактеристики во изградувањето на даночната 
структура во овие земји јасно се манифеетираа.

Така, сите земји на Централна и Источна Европа или го воведоа 
данокот на додадена вредност -  VAT (Унгарија, Русија, Полска, Романија 
итн.) или претстои непосредно негово воведување:

Потоа, во оданочувањето на претпријатијата овие системи се опре- 
делија за примена на современиот облик на данок на добивка на корпора- 
ции или за данок на добивка кој се однесува не само на корпорациските 
туку и на другите форми на претпријатија (на пр. Унгарија).

Во однос на оданочувањето на индивидуалните лица, се напушта 
цедуларниот систем и се преминува на оданочување на глобалниот доход 
преку персонален данок на доход.

Во конкретната имплементација на реформите и особено со приме- 
ната на одделните нови облици на даноци овие земји, повеќе или 
помалку, се судираат со вообичаените препреки, како што се: недоволни- 
от капацитет на даночната администрација, неизграденоста на соодветен 
информационен систем, отсуството на современи сметководствени про- 
писи и стандарди, раширеноста на даночната евазија и слабиот даночен 
морал на обврзниците и слично.

Поцелосна претстава за спроведените даночни реформи и за специ- 
фичните решенија што се прифатија, може да се добие од кусата презен- 
тација на даночните системи на некои земји -  Русија, Унгарија и Полска.

Р усија. Од почетокот на 1992 година руската федерација спроведува 
активна пазарно ориентирана политика. Главни елементи на оваа поли- 
тика се приватизацијата, либерализацијата на цените, антиинфлаторните 
мерки и реструктурирањето на економијата. Значаен сегмент на започна- 
тата трансформација на економскиот систем претставува изградувањето 
на нов даночен систем кој е прилагоден на новите економски услови и е 
компарабилен со системите во пазарните економии.
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Основите на новиот даночен систем се поставени со „Законот за 
основните принципи на даночниот систем на руската федерација” од 
декември 1991 година, со кој е регулирано воведувањето на федералните 
даноци, кои се применуваат униформно на целата територија од земјата, 
на републичките и на локалните даноци.

Од почетокот на јануари 1992 година во руската федерација индиви- 
дуалните лица се обврзници на федералниот персонален данок на доход 
и на данокот на наследство и подарок.

ГТерсоналниот (индивидуалниот) данок на доход, според каракте- 
рот и според дефиницијата на основните елементи (основицата, стапките 
итн.) е наполно компатибилен со истиот вид данок во системите со 
пазарна економија. Тој се однесува подеднакво на резидентните и нерези- 
дентните индивидуални лица и се применува со прогресивни стапки. Од 
почетокот на 1993 година скалата на прогресијата се состои само од три 
стапки, и тоа: 12% (за доход помал од 1.000.000 рубли), 20% (за доход од 
1.000.001 до 2.000.000) и 30% (за доход поголем од 2.000.000 рубли).

Почнувајќи од јануари 1992 година сите претпријатија кои обаву- 
ваат деловна активност на територијата на руската федерација се обвр- 
зници на данокот на профит, потоа на придонесите за социјално осигу- 
рување, а се регистрирани и за плаќање на данокот на додадена вредност, 
на акцизите и некои помали локални даноци.

Според важечките законски одредби данок на профит плаќаат три 
категории на ентитети:

-  претпријатија и организации со статус на правно лице, вклу- 
чувајќи и претпријатија со странски инвестиции;

-  филијали на правни лица со засебен биланс и своја банковна 
сметка; и

-  странски правни лица и други организации.

Доходот остварен од компании кои во целост се во сопственост на 
индивидуални лица се оданочува со персоналниот данок на доход.

Стандардна стапка на данокот на профит изнесува 32% (во 1993 
година), додека профитот остварен од некои посебни активности се 
оданочува со диференцирани стапки кои се движат од 45% до 90% (на пр. 
од посреднички, брокерски, коцкарски и сл. активности).

Данокот на додадена вредност (VAT) во даночниот систем на 
Русија е воведен во декември 1991 година Општата стапка на данокот е 
20%, а редуцираната стапка изнесува 10%.
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Акцизите се воведени на одредени категории на производи (вотка, 
вино, автомобили, цигари, накит, крзно), а ги плаќаат сите претпријатија 
и организации ситуирани на територијата на Русија.

Придонесите за социјално осигурување ги плаќаат работодавачите, 
односно сите видови на претпријатија, во одреден процент според нлат- 
ниот список (вкупниот платен фонд).

У нгарија. Унгарското општество и економијата се наоѓаат во пери- 
од на транзиција. Промените имаат за цел изградба на ефикасна пазарна 
економија.

Двостепената даночна реформа, иницирана во 1988 и комплетирана 
во 1989 година, претставува дел од започнатите процеси на трансформа- 
ција. Со неа на радикален начин се преуреди системот на оданочување на 
индивидуалните лица и на претпријатијата и се укина мноштвото од 
старите даноци (данокот на плати, даноците на претпријатија итн.).

Новиот даночен систем беше устроен според принципите застапе- 
ни во меѓународната практика, но исто така беа земени предвид и 
специфичните карактеристики на унгарската економија.

Од почетокот на 1988 година индивидуалните лица се оданочуваат 
според еднообразен систем на оданочување преку персоналниот данок на 
доход, слично на практиката на оданочување на истите лица во системите 
на западните развиени земји. Стапките на данокот се прогресивни, и тоа: 
25% (за доходот на 100.001 форинти), 35% (задоход до 500.000 форинти) и 
40% (за доход над 500.000 форинти).

Данокот на наследство и подарок се плаќа по пропорционални и 
диференцирани стапки според наследниот ред (тие се движат помеѓу 5% 
и 10%).

Унгарскиот данок на профит на корпорации не е стандарден модел 
на овој данок што е застапен во земјите членки на OECD, туку тоа 
всушност е данок на профит од деловна активност со кој унифицирано се 
оданочува профитот на различни видови на деловни активности, односно 
практично на сите видови на претпријатија, без оглед на статусот и 
сопственичката форма. Данокот се применува со единствена стапка од 
40% (во 1992 година).

Поради неконзистентната, секторски поставена и арбитрарна по- 
литика на стимулации, унгарскиот систем на даноци не ја поседува 
потребната економска неутралност, поради што доаѓаат до израз негови- 
те дисторзивни ефекти врз алокацијата и функционирањето на пазарниот 
механизам.
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Унгарија беше првата од источноевропските земји која го воведе 
данокот на додадена вредност (VAT) во 1988 година. Овој данок го плаќаат 
сите домашни лица, правни субјекти, асоцијации на индивидуални лица 
и партнерства кои продаваат стоки, односно услуги регуларно и за 
профит. Данокот се применува според три стапки: општа стапка од 25%, 
пониска стапка со 15% и нулта стапка.

Во рамките на системот за социјално осигурување вработените 
лица плаќаат задолжителна пензиска такса по стапка од 10% од бруто 
платата, или пак по стапка што е одредена со колективниот договор. 
Придонесот за фондот на солидарност (фондот за невработеност) се 
плаќа по 1% од платата на вработените лица. Работодавачите, пак, плаќаат 
премии за социјално осигурување по стапка од 44% на платите. Со овие 
премии се покрива пензиското и здравственото осигурување, детските 
дотации и финансиската помош за школи и социјални институции.

П олска. Процесите на транеформација на полскиот економски 
систем, кок започнаа уште кон крајот на осумдесеттите години, на 
соодветен начин се одразија на промените во даночниот систем. Стариот 
даночен систем кој ги поседуваше општите карактеристики и основните 
решенија на системот што беше во примена во земјите на поранешниот 
социјалистички лагер, мораше да се реформира за да може да се прилаго- 
ди на новите пазарни односи.

Во случајот на Полска даночната реформа ги прими истите белези 
како и во другите земји на Централна и Источна Европа, односно таа 
првенствено беше ориентирана кон промена на старата даночна структу- 
ра и воведувањето на познатите облици на даноците на доход и на 
даноците на потрошувачка, со цел новиот даночен систем да се направи 
компатибилен со даночните системи на развиените индустриски земји.

Во духот на ваквите настојувања, цедуларните даноци од приходите 
на индивидуалните лица се заменија со единствениот персонален данок 
на доход кој генерално се утврдува на вкупниот нето доход од сите 
категории на приходи. Скалата на прогресијата кај овој данок се состои од 
три степена, односно од три стапки: 20%, 30% и 40%.

Индивидуалните лицаво реформираниот систехМ, покрај персонал- 
ниот данок на доход, плаќаат и други видови на непосредни даноци, како 
што се: данокот на наследство и подарок, кој се применува со остри 
прогресивни стапки, данокот на имот и данокот на трансфер на недвижен 
и движен имот.

Главен данок што го плаќаат компаниите (освен различните видо- 
ви на партнерства, кои не се правни субјекти) е данокот на добивка на
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корпорации. Со неговото воведување, како нов данок во полскиот систем 
(во 1989 година), се воспостави унифициран даночен третман на сите 
претпријатија со статус на правно лице (државни и кооперативни 
претпријатија и други претпријатија со правен статус, вклучувајќи ги и 
претпријатијата со странско учество). Партнерствата не се оданочуваат 
како компании, туку партнерите се оданочуваат одвоено.

Стапката на данокот на добивка на корпорации е единствена и 
изнесува 40% (во 1993 година).

Данокот на додадена вредност (VAT) во Полска е воведен во среди- 
ната на 1993 година. Во примена се три стапки: општа стапка од 22%, 
редуцирана стапка од 7% и нулта стапка за извозот, основните прехранбе- 
ни артикли, земјоделските производи и некои видови на услуги.

Придонесите за социјално осигурување се наплатуваат само од 
претпријатијата како работодавачи, а не и од вработените лица, односно 
од осигурениците. Придонесите се пресметуваат на бруто платите спо- 
ред стапка од 45% плус 3% придонес за фондот за невработеност (во 1993 
година).

2  Даночната реф орм а во  Р епублика М акедонија

2.1. Осврт на основнит е реш ен и ја  во  системот и  ка ј одделнит е 
ви д о ви д а н о ц и

Даночниот систем на Република Македонија што беше во примена 
до крајот на 1993 година со структурата и со посебните карактеристики на 
даноците, со употребата на диференциран даночен третман на одделните 
сектори и гранки во стопанството и со некритичката застапеност на 
даночните стимулации и олеснувања битно отстапуваше од основните 
решенија што се применети во современите даночни системи, а исто така 
и од барањето на фискалната теорија во поглед на ефикасноста, неутрал- 
носта и транспарентноста.

Определувајќи се за изградба на демократско општество и на совре- 
мен економски систем врз пазарни основи, во нашата земја мораше да се 
преземат чекори за остварување на нужните прилагодувања во фискална- 
та сфера и да се пристапи кон радикална даночна реформа. Врз основа на 
таквата определба во почетокот на 1992 година, по барање на Министер- 
ството за финансии беше изготвена студијата под наслов „Концепција за 
нов даночен систем на Република Македонија”, која беше прифатена од 
страна на Владата на Република Македонија.
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Основните решенија што се прифатија во новиот даночен систем 
во однос на даночната структура и уредувањето на главните видови 
даноци се базираат врз преовладувачките модели и структура на даночни- 
те системи во развиените земји со пазарна економија и тргнуваат од 
согледувањата и определбите во најновите даночни реформи во развие- 
ните западни земји и во поранешните социјалистички земји. Прифатени- 
те решенија, исто така, ги респектираат реалните и специфичните 
состојби во фискалната сфера на Република Македонија и објективните 
можности за успешна примена на новиот даночен систем.

Со воведувањето на новиот даночен систем од почетокот на 1994 
година се извршија радикални промени во однос на претходната состојба 
во даночната област. Од реформата резултираа следните конкретни про- 
мени во даночниот систем:

1. Цедуларниот систем на даноци составен од седум различни 
видови даноци на приходи се замени со нови два вида даноци на доход:

а) персонален данок на доход; и
б) данок на добивка.

a) Со воведувањето на персоналниот данок на доход се направи 
премин од цедуларниот систем на одвоено оданочување на одделните 
видови приходи со примена на пропорционални и диференцирани стап- 
ки на систем на оданочување на доходот, односно на вкупната даночна 
смисла на обврзникот изразена во збирот на сите нето приходи, што ги 
остварува од различни извори (од работен однос, од имот итн.), со 
примена на три стапки во прогресивната скала: 23%, 27% и 35%.

Примената на овој вид данок во даночниот систем има повеќекрат- 
но значење:

-  се постигнува еднаков фискален третман на сите видови приходи 
(што се опфатени со персоналниот данок на доход), наместо нивно 
диференцирано оптоварување, што t  љ  согласност со принципот на 
хоризонтална еднаквост во оданочувањето и се нагласува неутралноста 
на фискалниот фактор врз секторската алокација на ресурсите поради 
одбегнување на дисторзиите од фискално потекло во дејството на пазар- 
ниот механизам.

-  се овозможува одмерување на даночната обврска сразмерно на 
вкупната даночна сила на обврзникот, што е во согласност со принципот 
на вертикална еднаквост во оданочувањето;

-се воспоставува сеопфатност на даночната обврска, бидејќи кругот 
на лицата и на приходите што се ослободени од оданочување е стеснет, a
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даночните олеснувања, во споредба со доскорешната практика, се редуци- 
рани;

-  се постигнува поголем степен на компарабилност со оданочува- 
њето на доходот на физички лица во даночните системи на современите 
развиени држави.

б) Со новите прописи за данокот од добивка на радикално поинаква 
основа се уредува оданочувањето на деловниот резултат во однос на 
оданочувањето на претпријатијата со данокот од добивка, што се приме- 
нуваше во текот на 1993 година и особено во однос на оданочувањето со 
данокот од доход на претпријатијата, што се применуваше до крајот на 
1992 година.

-  Значајно, пред се, е тоа што предмет на оданочување со данокот на 
добивка претставува крајниот економски резултат од деловната актив- 
ност, односно добивката со која се изразува економската сила, односно 
даночната способност на обврзникот. Со ваквиот пристап дефинитивно 
се изедначува положбата на економските субјекти (претпријатијата и 
физичките лица што вршат дејност) во нашиот даночен систем во однос 
на претпријатијата во системите на пазарна економија. Оданочувањето 
на добивката од деловна активност потполно го демистифицира пра- 
шањето за висината на фискалното оптоварување, кое во наши услови, со 
право или не, е премногу експлоатирано. Во иднина висината на тоа 
оптоварување ќе се оценува исклучиво преку висината на даночната 
стапка применета на добивката.

-  При уредувањето на данокот на добивка главно е почитуван 
принципот на алокативна неутралност на фискалната политика, со тоа 
што е прифатена примената на една даночна стапка, која изнесува 30%. 
Даночните олеснувања и ослободувања, пак, се редуцирани во однос на 
поранешната практика, која во овој поглед беше некритички поставена во 
стариот систем на оданочување на претпријатијата.

-  Во системот на оданочување на добивката вградени се одредени 
елементи, кои досега не беа познати во нашата даночна политика, како 
што се оданочувањето на капиталните добивки, на приходите од капитал, 
регулирано е прашањето на појавата на т.н. трансферни цени итн.

2. Врз основа на определбата содржана во „Концепцијата за нов 
даночен систем на Р. Македонија”, според која даночниот систем на 
Републиката треба да биде максимално споредлив со системите на земји- 
те со развиена пазарна економија, со прописите за даноците на имот се 
востанови нов приод кон овој сегмент на даночниот систем. Тоа пред се 
значи:
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-  даночната обврска се поставува пошироко, така да во принцип 
сите физички и правни лица- сопственици на имот подлежат на плаќање 
на даноци на имот, наместо да се оданочуваат само физичките лица како 
во стариот даночен систем;

-  политиката на оданочување на имотот тргнува од стојалиштето 
да не се оданочува имотот што е во функција на вршењето на деловната 
активност (обработливо земјиште, деловни згради, опрема и слично);

-  се прифаќа модерното гледиште на фискалната теорија даночни- 
те стапки да бидат што пониски, а даночната основа да биде што поширо- 
ка;

-  се преминува на современа солуција, според која даночната 
основа ја претставува пазарната вредност на имотот.

Во новиот даночен систем се воведени и уредени познатите облици 
на даноци на имот, и тоа: 1) данокот на имот, кој се применува со стапка 
од 0,10% за оданочување на недвижниот имот и стапка од 0,05% за 
оданочување на движниот имот; 2) данокот на наследство и подарок, кој 
се применува со стапки од 5% и 10% зависно од наследниот ред на 
обврзниците; и 3) данокот на промет на недвижности и права, кој се 
применува со стапка од 3%.

3. Во поглед на оданочувањето на потрошувачката реформа која не е 
довршена се установи следното решение:

-  во еден преоден период, односно до крајот на 1995 година, до кога 
треба да завршат подготовките за воведување на данокот на додадена 
вредност, ќе се применува постојниот данок на промет на производи и 
услуги, кој кон крајот на 1993 година претрпе значителни измени; и

-  оданочувањето на прометот на алкохолните пијалаци, нафтените 
деривати, тутунските преработки и некои други видови производи се 
издвои од данокот на промет и се воведоа акцизи, со кои во иднина ќе се 
оданочуваат спомнатите специфични производи.

Врз основа на горното, се забележува дека во новиот даночен систем 
се застапени осум нови видови даноци, за разлика од стариот даночен 
систем кој се состоеше од шеснаесет даноци, заедно со даноците што ги 
плаќаа странските правни и физички лица

4. Системот на придонеси за социјално осигурување и натаму се 
состои од придонеси од личните примања и други приходи на осигуре- 
ниците за финансирање на пензиско-инвалидското и здравственото оси- 
гурување и осигурувањето од невработеност.
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5. Во системот на јавни приходи се задржа и натаму наплатата на 
царините, таксите, комуналните давачки и надоместоци, самопридонесот 
и се создадоа правни услови за користење на јавниот долг во јавното 
финансирање.

З а к л у ч о к

Со напуштањето на социјалистичкиот систем, сите поранешни 
социјалистички земји навлегоа во период на транзиција кон современа 
пазарна економија Во овие земји веќе се извршени значајни економски 
реформи во правец на приватизацијата, либерализацијата на цените и 
реструктурирањето на економијата. Многу значаен сегмент на вкупните 
економски реформи претставуваат спроведените даночни реформи во 
сите земји од Централна и Источна Европа, како и во новите независни 
држави од поранешниот југословенски простор.

Карактеристично за даночните реформи во поранешните соција- 
листички држави е првенствено менувањето на неадекватната даночна 
структура и нејзиното заменување со нова која се потпира врз главните 
видови даноци што се застапени во развиените земји, како што се: 
персоналниот данок на доход, данокот на добивка на корпорации, дано- 
кот на додадена вредност и слично. Покрај тоа, не беа запоставени и 
другите важни аспекти на модерните даночни реформи, како што се 
барањата за економска неутралност и ефикасност на даноците, потребата 
од обезбедувањето правичност во оданочувањето, проширувањето на 
даночната основа, снижувањето на даночните стапки и слично.

Zivko A TANASOVSKJ

TAX REFORMS IN COUNTRIES IN TRANSITION

(Summary)

Transformation processes which have sooner or later been started in the former socialist 
countries of Central and Eastern Europe, and the newly-established countries from the former Yugo
slav area, including the Republic of Macedonia, have been aimed towards building an efficient market 
economy and a democratic society.

Transformation of the economic structure of these countries has brought up the necessity for 
change in the old provisions in the tax system, which corresponded to the old economic and political
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systems, and the implementation of radical tax reform as a precondition for a successful adjustment of 
the whole economic system to the new market relations.

1. The main goal of tax reforms in the former socialist countries with a planned economy, 
unlike the reforms in developed countries, was change in the existing tax structure, and the estab
lishment of a tax system based on the main types of taxes which are present in the developed countries. 
Following this logic, and allowing for the understandable differences, the following characteristics of 
the tax reforms accomplished in these countries could be emphasized:

-  introduction of value added tax (VAT), the most important tax for taxing products and ser
vices turnover;

-  unification of corporate taxation by a corporation profit tax;
-  abandoning of cedular taxes, and introduction of income taxation through personal income 

tax.
2. The Republic of Macedonia has carried out a radical tax reform, within the framework of 

the building of a democratic society and a market-oriented economic system.
The basic solutions of the new tax system with regards to the tax structure are based upon the 

introduction of modem income taxes (personal income and profit taxes), introduction of contem
porary forms of property taxes, and updating consumption taxes (turnover and excise taxes).

When it comes to practical implementation of the new tax systems, all countries in transition 
face the usual problems arising from the limited capacity of the tax administration, an inadequate in
formation system, widespread tax evasion, and the low morale of taxpayers.



ДИНАМИЧКИ И РАЗВОЈНИ АСПЕКТИ





Ѓ о р ѓи  ЧЕПУЈНОСКИ, Е вген и  ЗОГРАФСКИ

МОДЕЛОТ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ 
ВО УСЛОВИ Н А ТРАГОИЦИ Ј A 

(Опции, проблеми, дилеми)

I. В овед

Транзицијата како битно обележје на актуелната состојба и на 
динамичките развојни процеси во Република Македонија го изразува 
квалитетот и интензитетот на промените што се остваруваат или што 
треба да се остварат. Тие се повеќестрани, повеќедимензионални и по- 
веќестепени. Нивното комплексно согледување, елаборирање и анализи- 
рање ги надминува рамките на едно истражувачко подрачје, а особено на 
една тема Оттаму, во рамките на истражувачкото подрачје „Динамичките 
и развојните аспекти на економијата во транзиција” се настојува да се 
опфатат неколку клучни, релевантни аспекти, елементи и карактеристи- 
ки што придонесуваат и овозможуваат изградување и остварување кон- 
зистентен и динамичен модел на економскиот развој во актуелните 
услови на Р. Македонија. Меѓу нив неодминливо место и значење има 
согледувањето и анализирањето на моделот на динамичкиот економски 
развој, потоа состојбата и значењето на екстерните фактори на развојот, 
основните фактори на производството (човечките потенцијали, реалните 
материјални фактори и капиталот), технолошкиот развој, реинженерин- 
гот, управувањето со квалитетот, еколошките димензии и сл.

Нивното попродлабочено елаборирање во самостојните теми, во 
рамките на ова подрачје, не ослободува од обврската за поцелосно и 
поопстојно аргументирање и документирање на ставовите од тој аспект 
во овој прилог.
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Во рамките на самостојните теми секој автор ги анализира, образ- 
ложува и документира своите ставови до она ниво што самите автори го 
сметаат за неопходно. Во таа смисла, поединечните трудови во ова 
подрачје треба да се третираат како самостојни, но и како комплементар- 
ни делови на ова истражувачко подрачје и секој посебен труд во него.

II. Стратегијата н а  динамичкиот  р а зв о ј во  усл о в и  н а  т ранзиција

1. Искуствата во  остварувањето на политиката н а  стабилизацијата 
и  структурното при лагодувањ с

Стопанската реформа и структурното прилагодување на стопанс- 
твото кај нас започна уште кон средината набО-тите години. Меѓутоа, под 
ударот на социјалните и економските проблеми релативно брзо беше 
напуштен концептот на започнатата општествено-економска реформа 
После тоа стана јасно дека така големиот пресврт нужно е следен со 
големи и радикални промени во општеството, како и со зголемување на 
невработеноста и социјалните тензии, со зголемување на јазот во регио- 
налната и гранската нерамнотежа, губењето на монополската положба на 
постојните стопански и политички структури, губењето на монополот на 
власта во регулирањето, координирањето и остварувањето на општестве- 
но-економскиот развој и сл. За таквите промени и нивното фундаментал- 
но значење во тоа време не постоеше ниту достаточно знаење и општес- 
твена свест ниту спремност и општествено-политичка организираност и 
подготвеност за нивното остварување. Затоа, уште со првите удари и 
тешкотии реформата беше напуштена. Но, со тоа проблемите останаа и 
натаму се зголемуваа и усложнуваа Задржувањето на релативно високата 
номинална стапка на растеж на општествениот производ само ги релати- 
визираше и маскираше реалните проблеми. Во 70-тите години тие пов- 
торно излегоа на виделина со својата уште поголема изостреност. 
Наглиот растеж на нестабилноста на j/гословенското стопанство, голе- 
миот дефицит на буџетската и вонбуџетската потрошувачка, инфлацијата 
и невработеноста беа нивни појавни манифестации. Повеќе не се рабо- 
теше само за проблемите на пазарната трансформација на општествено- 
економскиот систем туку и за проблемите на преголемиот дефицит на 
буџетската и вонбуџетската потрошувачка, дефицитот на платниот би- 
ланс, невработеноста, инфлацијата итн.

Решавањето на овие проблеми во почетокот на 70-тите години се 
засноваше на остварувањето на стабилизацијата, односно отстранување- 
то на дебалансите на буџетската и вонбуџетската потрошувачка, платниот
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биланс и сл. Меѓутоа, таквата политика не ги даде очекуваните резултати. 
Смалениот увоз неизбежно негативно се одрази врз производството и 
зголемувањето на трошоците на производството. Несоодветната моне- 
тарно-кредитна политика, инфлаторното финансирање и финансиската 
недисциплина, во такви услови, целуваа врз номиналниот растеж на 
побарувачката и цените, трошоците на производството, платите итн. 
Маѓепсаниот круг на инфлацијата со тоа беше широко отворен. Таа 
повеќе дојде до израз нешто подоцна, кога се напушти стабилизационата 
политика со почетното формално подобрување на платниот биланс.

Во среднорочниот план за 1976-1980 година главен метод за одр- 
жување на надворешно-трговската рамнотежа претставуваше увозната 
супституција, односно рестрикцијата на увозот и задоволување на потре- 
бите на потрошувачката со домашно производство. Преземените мерки, 
притоа, водеа кон затворање на стопанството, преголема диверзификаци- 
ја на производството и извозот, зголемување на трошоците, опаѓање на 
продуктивноста на трудот и сл.

Сето тоа беше спротивно на мерките и активностите за структурно- 
то прилагодување што ги преземаа другите, особено успешните еконо- 
мии. Последиците се манифестираа во зголемувањето на трошоците на 
производството, невработеноста, квалитетот, опаѓањето на ефикасноста и 
рационалноста на користењето на факторите на развојот, опаѓање на 
квалитетот на производите и конкурентската способност на надворешни- 
от пазар и сл. Покрај тоа, заедно со стихијноста и неорганизираноста, 
регионалната расцепканост и нерационалност, ја добивме и анархичната 
трка по странски средства (капитал), како и нивното неадекватно и 
нерационално користење. Како резултат на сето тоа, на крајот на 70-тите 
години се соочивме со најголемиот дефицит во трговскиот биланс (3,7 
милијарди долари) и најголемиот годишен трговски дефицит (повеќе од 
6 милијарди долари).

Тоа беше причина повторно да се вратиме кон политиката на 
стабилизацијата, односно сега веќе кон гаснењето на разбеснетите по- 
жари на инфлацијата, буџетските дебаланси, внатрешните и надвореш- 
ните долгови итн.

Со рестриктивната увозна политика во почетокот на 80-тите годи- 
ни се успеа да се смали дефицитот, но се влошија сите други перформан- 
си на економијата, се одомаќинија негативните стапки на растеж на 
општествениот производ, односно негативните економски состојби и 
трендови. Активностите, мерките и инструментите (терапијата) за раз- 
решување на проблемите во такви околности нужно беа и останаа неадек- 
ватни. Последиците од сето тоа беа катастрофални.



176 ЃОРЃИ ЧЕПУЈНОСКИ -  ЕВГЕНИ ЗОГРАФСКИ

По 1980 година стопанството бележи континуирано (реално и 
номинално) опаѓање. Уште полошо беше тоа што во економската теорија 
започнаа таквите движења да се третираат како нормални, законити 
состојби на достигнатиот степен на развиеноста, во услови на надво- 
решните и внатрешните проблеми со кои се соочуваше земјата. Тоа 
значеше дека не беа достаточно јасно спознаени вистинските причини и 
фактори на нестабилноста, како и можните последици од нив. Воедно, не 
беше утврдена ниту правилната дијагноза Покрај тоа, имаме и зголему- 
вање на финансиската недисциплина, внатрешна неликвидност (а од 
1982 година дури и надворешна неликвидност), изолирање од светското 
стопанство, заостанување и изслирање од актуелните светски трендови 
на развојот на науката, техниката и технологијата. Нивото на техничката 
опременост, модернизацијата, автоматизацијата и компјутеризацијата 
далеку заостануваа зад светските состојби. Се појасно излезе на виделина 
вистината за комплексноста, повеќедимензионалноста и длабочината на 
кризата. Доби право на граѓанство и нејзиното квалификување најпрво 
како економска, а потоа како општествена, политичка, социјална, дури и 
морална криза на општеството.

Поради тоа, се пристапи кон изработување и во 1983 година беше 
донесена „Долгорочната програма за економска стабилизација”. Основ- 
ната насоченост на Програмата беше кон изградување на пазарниот 
систем и промена на стопанската структура Нарушувањето на еко- 
номските законитости во работењето и развојот; социјализацијата на 
загубите, отсуството на економската и работната одговорност и дисцип- 
лина, финансиската и деловната недисциплина на претпријатијата и 
банките, нерационалноста на системот на одлучувањето, раководењето и 
управувањето, нерационалноста на системот на користењето на акумула- 
цијата, девизите и сл., преставуваа најизразени слабости и проблеми. 
Оттаму основните подрачја кон кои беше свртена стабилизационата 
програма беа:

-  изградување и одржување на макроекономска, секторска и регио- 
нална рамнотежа и стабилност;

-  отстранување на финансиската и деловната недисциплина на 
претпријатијата и банките;

-  изградување на системот на цените врз нови пазарни основи;

-  усовршување на системот на донесувањето на инвестиционите 
одлуки;

-  осовременување и усовршување на девизниот и надворешно- 
трговскиот систем и др.
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Сите овие подрачја, со своите макро и микро аспекти, беа битни и за 
остварување на стабилизационата политика. Без нивното регулирање не 
беше можна ефикасноста и на другите системи и сегменти на ста- 
билизационата и развојната политика. Сепак, самиот факт што стаби- 
лизацијата, односно проблемите со „двата јаза”, нестабилноста и деба- 
лансите не беа совладани ниту релативизирани, туку уште повеќе прод- 
лабочени до степен да предизвикаат распаѓање на целокупниот оп- 
штествено-економски и државен организам, покажува дека во неа не- 
достасувала една или повеќе битни алки без кои не може да се оствари, a 
уште помалку да се одржи долгорочната стабилизација и динамичкото 
структурно прилагодување.

Може слободно да се каже дека токму отсуството на динамичкиот 
развоен приод во досегашните модели на политиката на стабилизацијата 
беше „алката” што недостасуваше за успешно реализирање на стаби- 
лизацијата и структурното прилагодување. Тоа може да се потврди и со 
фактот што заедничкиот белег на моделите за стабилизацијата во сре- 
дината на 70-тите, 80-тите и во почетокот на деведесеттиге години, во 
рамките на поранешна СФРЈ, како и на претходната и актуелнава ста- 
билизациона програма и политика на Р. Македонија претставува токму 
отсуството на динамичкиот развоен сегмент, односно опаѓањето на про- 
изводството и влошувањето на сите други економски перформанси во 
процесот на стабилизацијата. Како последица на тоа беше брзото тро- 
шење на првите позитивни резултати во процесот на стабилизацијата. 
Уште повеќе секоја неуспешно завршена политика на стабилизација ги 
зголемуваше проблемите и цената на следната. Таквите состојби и про- 
цеси, секако, ги усложнуваат и отежнуваат. ограничувањата, дури и ба- 
риерите што ги поставуваат некои земји и меѓународни фактори. 
Меѓутоа, нивното успешно совладување може да се оствари, исто така, 
само со динамичниот општествено-економски развој, флексибилното 
структурно прилагодување и принципиелната меѓународна поддршка.

2  Д а л и  е можна стратегијата на ди н ам и чш от развој во  земјите 
и  економиит е во  т ранзиција

Теоријата и практиката на економскиот развој потврдуваат дека за 
совладување на така сложените и комплексни цели и задачи на земјите и 
економиите во транзиција неопходно е користење на активистичкиот 
приод. Земјите и економиите во транзиција се соочени со сериозни 
теоретски и практички ограничувања за постигнување на општата еко- 
номска рамнотежа само врз основа на пазарот и пазарната фегулација на 
сите фактори на развојот (материјалните, капиталот и човечкиот фактор). 
Тоа особено и поради фактот што кај нив не постои или во крајно
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рудиментарна форма ce пазарот на капиталот и институциите на финан- 
сиската инфраструктура, потребни за постоењето и ефикасноста на пазар- 
ниот модел на развој на стопанството. Воспоставување на макро и микро 
интеракциите во пазарниот развоен модел, во условите на ограничувања 
што произлегуваат од неокласичните парадигми, особено тие во поглед 
на функционирањето на пазарот и пазарните импликации за полната 
вработеност на факторите е вонредно тешко остварливо.1 Вклучувањето 
на динамичкиот приод за остварување на неодложните задачи е од 
вонредно значење за реалноста и апликативноста на моделот, но со тоа 
уште повеќе се усложнуваат проблемите и тоа до степен да станат многу 
тешко совладливи. Поради тоа, развојниот модел е заснован врз ан- 
гажирањето и користењето на триптихот на системи и механизми, и тоа: 
пазарот со пазарниот механизам, државата со економскиот систем и 
поединецот со системот на информациите, стимулациите и мотивациите, 
во такви услови, се наметнува како единствено можна и рационална 
алтернатива Притоа, програмите и плановите на стабилизацијата и 
структурното прилагодување треба да содржат комбинација на елементи 
на развојната (долгорочна и среднорочна) и економската политика (крат- 
корочна и тековна).

Идеалистичко-романтичарски занес, каков не е реткост во земјите 
во транзиција, па и во нашата, преставува амбиција вака сложените цели и 
задачи да се остварат наеднаш уште и стихијно, врз основа на пазарното 
воспоставување на општата економска рамнотежа, од една страна, или со 
една програма на реформи, еден план или еден државен документ, макар 
тој бил и од карактер на устав, закон или друг државно-административен 
акт. Затоа, единствено реално, е во процесот на управувањето и раководе- 
њето на развојот на економииите во транзиција да се користат симултано 
повеќе комбинирани модели и управувачки системи во функција на 
стабилизацијата, структурното прилагодување и економскиот растеж.

Попознати и почесто препорачувани се следните управувачки сис-
теми:

1. Системот на управувањето со побарувачката (потрошувачката);
2. Системот на управувањето со понудата (производството);

3. Системот на комбинирано и симултано управување со побару- 
вачката и понудата (потрошувачката и производството);

1
Robinson, Ѕ., Multisectoral Models o f  Developing Countries: A.Suivey, April 1986, Draft of a 

chapter to appear in H. B. Chenery and T. N. Srinivasan, eds., Handbook of Development Economics, 
Nort-Holland, Amsterdam, p. 50.
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4. Системот на управување со развојот, инвестициите и капиталот;

5. Системот на управување со технолошкиот развој и реинжене- 
рингот;

6. Системот на управување со квалитетот според меѓународните 
стандарди итн.

Сепак, за да биде успешен моделот на макроекономското управува- 
ње со развојот на економијата во транзиција е неопходно да ги содржи 
сите погоре споменати системи, елементи и димензии, односно сите тие 
треба да бидат негови потсистеми, содржински и функционално поврза- 
ни со повратни спреги и зависности. Воедно, осмисленото макроеко- 
номско програмско управување на економијата во транзиција неопходно 
е да ги содржи истовремено стабилизацијата и развојот, односно отстра- 
нувањето на економската нерамнотежа, структурното прилагодување и 
растежот.

Стабилизацијата претставува неодминлива претпоставка и појдов- 
на основа за прноѓање кон политиката на структурното прилагодување и 
развојот. Меѓу нив постојат цврсти повратни спреги и влијанија.

Меѓусебната поврзаност и зависност, како и повратните спреги на 
споменатите политики ја наметнаа потребата не само за нивно соодветно 
комбинирање туку и за нивно свесно и врз научни основи координирање 
и регулирање. Тоа е особено значајно за успешно симултано остварување 
на стабилизацијата и динамичниот развој. Остварувањето на повисоки 
стапки на економскиот растеж на среден рок е поврзано, во начело, со 
зголемувањето на инвестициите, честопати над можното ниво на акуму- 
лацијата. Со тоа се шири јазот меѓу акумулацијата и инвестициите. Тој 
може да се совлада или со зголемување на буџетскиот дефицит или со 
мерките на монетарно-кредитната политика или со зголемување на 
дефицитот во односите со странство. Создадениот јаз дејствува дестаби- 
лизаторски, со сите негативни импликации врз перформансите на еконо- 
мијата. Слични последици би имале и другите видови и фактори на 
дестабилизацијата, посебно отворањето на јазот меѓу увозот и извозот -  
девизниот јаз. Овие два јаза посебно се карактеристични за економиите во 
транзиција Со стихијниот пазарен приод тешко или воопшто не може да 
се воспостави неопходната функционална рамнотежа во стопанството. 
Оттаму, се наметнува потребата за симултано користење на пазарниот и 
свесно програмскиот приод, заснован врз системот на индикативните 
мерки и инструменти на економската политика на државата.

Разрешувањето на овие проблеми со моделот на „двата јаза”, разви- 
ен како моделска подлога на политиката што ја следат Светската банка и
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ММФ го фокусира вниманието на проблемите на односите меѓу акумула- 
цијата и инвестициите (ресурсниот јаз), од една, и увозот и извозот 
(девизниот јаз), од друга страна. Овие два јаза, според овој модел, можат 
да бидат совладани само со целосно ангажирање и соодветно однесување 
на земјите и економиите во транзиција и со прилив на акумулација од 
надворешни извори. Оттаму, развојните стратегии на економиите во 
транзиција што се препорачуваат врз основа на овој модел го истакнуваат 
приливот на капиталот од странство како најзначаен предуслов за оства- 
рување на структурното прилагодување. Со тоа тие во извесна смисла ја 
смалуваат или барем ја релативизираат можноста и потребата од поголе- 
мо потпирање на земјите во транзиција врз сопствените сили, особено 
врз сопствените акумулативни можности, како и судбинската потреба и 
значење на одржувањето на перманентниот економски растеж, односно 
стабилен растеж на производството барем до нивото на економски рацио- 
налниот степен на користењето на веќе создадените капацитети и други- 
те расположливи развојни фактори.

За 70-тите години е карактеристично, исто така, препорачувањето 
на монетаристичкиот модел за решавање на основните проблеми на 
економијата во транзиција на земјите во развој. Тој се заснова врз „моне- 
таристичкиот пристап” во решавање на внатрешните и надворешните 
дебаланси изразени преку инфлацијата и дефицмтите (буџетски, тр- 
говски и платен). Овој модел се заснова, покрај другото, и врз „неинтерве- 
нистичката макроекономска политика”.

Слабоста на овој модел не е само во тоа што со него постојано се 
зголемува и продлабочува зависноста на економиите во транзиција од 
надворешните фактори, туку особено во фактот што врз неговите основи 
ниту една земја во транзиција не успеала целосно и трајно да ги разреши 
проблемите со кои се соочува. Напротив, тие стануваат уште потешки и 
подлабоки.

Теоретските и емпириските сознанија и искуства, особено во земји- 
те и економиите во транзиција денес јасно покажуваат дека таквиот модел 
на развојот и структурното прилагодување, особено поради неговата 
ригидност, едностраност и запоставувањето на економскиот растеж, не 
обезбедува реална и трајна стабилизација, структурно прилагодување и 
динамичен развој. Искуството од динамичниот разој на Кореја тоа јасно 
ни го покажува. Така, динамичниот растеж и развојот на Кореја во 
периодот од 1967-1979 година, нејзиниот период на транзиција, па се до 
денес се смета дека не е резултат на примената на монетаристичкиот и 
неинтервенцистичкиот приод, туку, напротив, на моделот на развојната 
стратегија во која унапредувањето на обезбедувањето и управувањето со
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домашната акумулација и домашниот пазар на капитал ослободиле сил- 
ни развојни потенцијали на нивната економија во транзиција*

Моделите на структуркото прилагодување на економиите во тран- 
зиција во 80-тите години се следени и поддржувани, исто така, со нови 
модели на финансирање и финансиска поддршка од сграна на Светската 
банка и ММФ. Во нив, иако повеќе имплицитно, премолчено, ригидните 
неокласично-монетаристички и структуралистички модели се замену- 
ваат со пофлексибилни и поадекватни модели на финансирање и финан- 
сиска поддршка на земјите и економиите во транзиција.2

III. Структурните п ром ен и  и  динш ичкиот  п р и о д в о  развојот

1. Д инамичкиот  опш т ест вено-економ скиразвој како лретлоставка 
за структурните п ром ен и

Внатрешната дестабилизација на стопанството изразена преку пос- 
тоење и проширување на „двата јаза”, буџетскиот и платниот дефицит, 
како и силните внатрешни и надворешни шокови на економиите во 
транзиција во текот на 70-тите, 80-тите и првата половина на 90-тите 
години ја покажаа нефлексибилноста и тешката прилагодливост на еко- 
номиите во транзиција. Во нашиов случај, тие слабости беа уште посери- 
озни, бидејќи беа институционализирани во системот на општестве- 
но-економските односи и во карактерот на општествената сопственост, 
дефинирана и инструментализирана како сечија -  во користењето и 
распределбата, и ничија во заштитата -  репродуцирањето и оплодување- 
то. Воедно со т.н. општествени планови, со развојната и економската 
политика и со системските закони со договорен карактер, беа операциона- 
лизирани таквите слабости во секојдневните активности на стопанските 
и општествените субјекти.

Во пристапувањето кон разрешување на таквите проблеми се со- 
очуваме со потребата од изнаоѓање на рационални одговори на неколку 
приоритетни прашања и проблеми, и тоа:

Прво, реалниот однос кон радикалните промени на општествено- 
економските односи, а особено кон сопственичките односи и поддржува- 
њето на концептот на реформата, во чиј центар би била промоцијата на 
перманентниот растеж и развој на стопанството, и тоа не со нови инвес-

2
Giovannini, A., Saving and the Real Interest Rate in LDCs, Journal of Development Economics, 

Vol. 18, Avgust 1985, p. 197-217. Поопширно види во: Д-р Небојша CaBHh, Избављење из кризе, 
Дечје новине, Београд, 1989 г.
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тиции со средства од странство или од буџетски дефицити или од 
инфлаторното финансирање, туку врз основа на поцелосно и порацио- 
нално користење на постојните фактори и потенцијали (човечките по- 
тенцијали и изградените производствени и инфраструктурни капаци- 
тети), како и врз основа на потпирањето врз домашната акумулација и 
поефикасното управување со нејзиното создавање и користење;

Второ, инвентивното користење на постојните меѓународни ис- 
куства и практиката на успешно применетите модели на структурно 
прилагодување со стабилен растеж на стопанството;

Трето, користење на поадекватен систем на мерки и инструменти, 
особено за финансирање на инвестициите и растежот на економиите во 
транзиција.

Промените и структурните прилагодувања на земјите во развој и 
економиите во транзиција, во таа смисла и нашата, претставуваат сушти- 
на и содржина на нивните развојни процеси. Постојан предизвик притоа 
претставува достигнувањето на економијата способна да се прилагодува 
на шоковите, особено надворешни за да може да ги амортизира или барем 
да ги релативизира негативните ефекти, кога веќе не може сосема да ги 
избегнува и отстранува.

Макроекономската нерамнотежа, буџетскиот дефицит, трговскиот 
и платниот дефицит, инфлацијата, невработеноста, нискиот животен 
стандард и сл., како и ригидноста, нефлексибилноста, опаѓачкиот terms of 
trade, актуелната еколошка загрозеност и сл., претставуваат постојани 
придружници и сопатници на овие земји. Оттаму, парцијалните рефор- 
ми, прилагодувањата, стабилизациите, било како да ги наречеме, што не 
ја содржат динамичката развојна димензија, односно можниот економ- 
ски растеж за поцелосно, порационално и поефикасно користење на 
расположливите фактори, пред се домашните, претставува стратешко 
промашување. Жртвувањето на една, две или четири години, како што е 
во нашиот случај, со апликацијата на ^вази монетаристичкиот приод во 
стабилизацијата, без економски растеж, дури и со рапидно опаѓање на 
производството и општествениот производ, уште и следени со бавната 
реална трансформација на сопственоста на капиталот и општествено- 
економските односи, забавеното структурно прилагодување на стопан- 
ството и сл., значат неповратно изгубено време и можности за релативно 
побрзо отворање на процесите на разрешувањето на акутните проблеми 
на земјата и економијата и за поуспешно приклучување кон европскиот и 
светскиот пазар.

Нашето досегашно негативно искуство во реализацијата на рефор- 
мите од 60-тите години до денес, како и позитивното искуство на струк-
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турното прилагодување со брз стопански растеж на „четирите азиски 
тигри”, недвосмислено покажуваат на потребниот избор без алтернатива. 
Од оваа призма изгледаат лажни дилемите, особено за земјите во транзи- 
ција, за можните опции меѓу стабилизацијата, структурното прилагоду- 
вање и растежот на економијата во транзиција, посебно за нашата земја.

Без ризик за претерување, може да се каже дека токму изборот на 
неадекватниот модел на структурното прилагодување на економијата на 
поранешна СФРЈ, заснован, главно, на монетаристичкиот и неадекват- 
ниот структуралистички концепт на стабилизацијата, без реален економ- 
ски растеж, претставува материјалниот, реалниот фактор за распадот на 
земјата и економијата Тој се изрази најсилно и најпрво по републичките 
и националните шавови. Бидејќи навреме не се изнајдоа и искористија 
вистински решенија, заканата од натамошната деструкција на држав- 
ниот, економскиот и социјалниот организам продолжува или може да 
продолжи во секоја една од сега самостојните и суверени државни 
заедници на поранешна СФРЈ, се разбира, и кај нас, и тоа сега веќе, 
главно, по останатите шавови на социјалната структура на општеството, 
со заканувачки опасности за негово завршување со националистичкото, 
етничкото, верското и било кое друго антицивилизациско и антихумано 
„хомогенизирање и чистење”.

Отстранувањето на инфлацијата и создавањето на услови за пре- 
мостување на „двата јаза” -  акумулационо-инвестициониот и извозно- 
увозниот, за земјите и економиите во транзиција, претставува неопходна 
појдовна основа. Еден од клучните проблеми, притоа, е да се пронајде и 
примени најсоодветната комбинација на мерки и инструменти на мак- 
роекономската развојна стратегија и политика. Таквиот модел претпос- 
тавува свртување, пред се, кон сопствените акумулативно-финансиски, 
човечки и други потенцијали и нивното порационално и поефикасно 
користење во функција на структурното прилагодување и развојот. Ин- 
тензитетот на намалување на буџетскиот и платниот дефицит има зна- 
чајно влијание врз динамиката на растежот на општествениот производ. 
Негативните ефекти заради стеснувањето на домашниот пазар неопходно 
е да се релативизираат со соодветна поддршка на стратегијата на извоз- 
ната промоција, со монетарно-кредитната и фискалната политика, со 
промените на релативните односи на цените на стоките, со соодветна 
промена на девизниот курс со која би се пренасочиле ресурсите кон 
извозните сектори, гранки и производи и сл.3

3
Пошироко за овие влијанија може да се види во: Corden, W. М , Inflation. Exchange Rates 

and the World Economy. University of Chicago Press, Shicago 1981, и: Dombusch. R., Open Economy 
Macroeconomics. Basic Books. New York, 1980, и др.
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Во земјите во развој има големи резерви и неискористени можнос- 
ти активно да се поддржува динамичниот растеж на стопанството во 
мобилизирање на постојните ресурси, неискористените капацитети и 
други потенцијали. Големи резерви во таа смисла постојат во подобрува- 
њето на ефикасноста на работењето на јавниот сектор, особено преку 
подоброто управување, посоодветната политика на цените за неговите 
услуги, со приватизацијата или рационализацијата на некои служби и 
нерационални претпријатија и установи (здравствени, социјални, обра- 
зовни и др.). Со фискалната политика, особено со изградувањето на 
новиот поадекватен фискален модел, поефикасното остварување на да- 
ночната политика и сл., исто така, се создаваат можности за зголемување 
на акумулацијата, без негативни ефекти врз економската стабилизација и 
макроекономската рамнотежа. Отстранувањето на макроекономските 
дисторзии, како и поцелосното користење на капацитетите на производс- 
твените претпријатија во општествениот (државниот) сектор и нивното 
поефикасно работење претставуваат, исто така, значаен потенцијал за 
зголемување на средствата за акумулација од домашни извори и нивното 
користење во функција на обезбедувањето подинамичен растеж на сто- 
панството и вкупниот економски развој.

Врз основа на сето тоа може да се констатира дека достигнувањето 
на стабилизацијата, структурното прилагодување и растежот на стопанс- 
твото во земјите и економиите во транзиција не претставуваат спро- 
тивставени алтернативи, туку комплементарни процеси и активности, 
меѓусебно поврзани со повратни спреги и зависности.

2  О сновнит е елемент и на ефикасниот м одел на стабилизацијата, 
структурното п ри лагодувањ е и  растежот на економијата 
во  т ранзиција

Моделот на динамичкиот приод кон стабилизацијата, структурно- 
то прилагодување и развојот на економиите во транзиција содржи три 
групи проблеми:

Прва група -  конципирање и користење на макроекономска страте- 
гија и политика со релативно најмалку дисторзии во стопанството; втора 
група -  оптимално темпо на остварување на ефикасната макроекономска 
стратегија; и трета група -  временска организација на политиката на 
стабилизацијата, структурното прилагодување и растежот.

Економските реформи, односно програмите за структурно прила- 
ѓодување во земјите и економиите во транзиција, обично се остваруваат 
во услови на голема макроекономска и микроекономска нестабилност и 
дисторзии, при постоење на висока инфлација, изразени дефицити и сл.
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Постои широка согласност во однос на потребата, дури и неопход- 
ност од активностите за стабилизацијата и нејзиното обезбедување, осо- 
бено отстранувањето на основните внатрешни и надворешни дефицити, 
контролата на инфлацијата и сл. За таа цел е неопходен силен рестрикти- 
вен притисок врз вкупната потрошувачка, посебно нерационалната, во 
стопанството и нестопанството. Исто така, неопходно е обезбедување на 
строга законска доследност во должничко-доверителиите односи (сигур- 
на и навремена наплата на долговите, со закана за присилна судска 
наплата, ако е неопходно и до присилен стечај no законски пат), рестрик- 
ција на кредитите, отстранување на нерегуларните увозни активности и 
сивата економија поврзана со тоа, зауздување на преголемата увозно-из- 
возна заштита на одделните активности и гранки и сл. Покрај сето тоа, 
неопходна е и ефикасна поддршка на извозната ориентација со адекватна- 
та економска стратегија и политика на државата., односно со адекватниот 
и ефикасен економски систем и економска политика.

Меѓутоа, кога стабилизационите активности се премногу радикал- 
ни и лоцирани во премногу краток временски период, уште и кога се 
еднострани или неадекватни, тогаш тие можат да предизвикаат пре- 
големи стопански и еоцијални дисторзии, тензии и отпори, што би 
можеле да ја забават дури и спречат веќе прифатената насока на реформи 
и стабилизација. До тоа може подеднакво да доведе и преголемото 
развлекување на активностите насочени кон реформата и стабилиза- 
цијата. Оттаму, може да се каже дека стабилизацијата, односно активнос- 
тите и мерките за отстранување на внатрешните и надворешните 
дефицити и дебаланси, рестриктивната монетарна, кредитна и девизна 
политика и сл., треба да се остваруваат со чувство за вистинска мерка и во 
оптимален временски рок. Но, и сето тоа не е сосема достаточно. За 
успешната долгорочна стабилизација тие активности треба да бидат 
сегмент на една добро осмислена подолгорочна (најмалку среднорочна) 
програма за структурно прилагодување, а не издвоени, поединечни ак- 
тивности и мерки. Тоа значи дека само симултаниот приод во вре- 
менското, содржинско и концепциско реализирање на стабилизационите 
и развојните мерки и активности може да биде гаранција за успех.

Реален проблем при остварувањето на програмата на структурното 
прилагодување на економиите во транзиција, особено нашата, прет- 
ставува фактот што, најчесто, дебалансите и дефицитите имаат трошко- 
вен карактер, односно се манифестираат на страната на преголемата 
потрошувачка (производствена и непроизводствена) во однос на реал- 
ните можности. Поради тоа, рестриктивните мерки во овие домени 
секогаш имаат негативни реперкусии врз растежот. Меѓутоа, во земјите и 
условите кога поетојат неискористени потенцијали, како што е случајот
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co нас, тоа не мора да e случај. Недостаточното, дури и премногу ниското 
користење на капацитетите во стопанството, расположливата слободна 
невработена образована и квалификувана работна сила, либерализира- 
ниот економски систем, посебно увозно-извозниот, смирената инфлација 
и стабилизираниот девизен курс отвораат можности за симултано оства- 
рување на политиката на стабилизацијата, структурното прилагодување 
и растежот.

Значаен сегмент на успешниот макроекономски модел на развојот 
претставува и адекватното управување со долговите, односно оствару- 
вањето динамичка рамнотежа на платниот биланс. Последиците од по- 
литиката на преголемото надворешно задолжување во 70-тите и 80-тите 
години во земјите во развој болно се чувствуваат и денес. Притоа, 
проблемот не е во добивањето на средства од странски извори, туку во 
нивното неадекватно, нерационално и неефикасно користење, како и во 
создавањето и негувањето на заблудите. Со тоа се отапува, дури и се губи 
сознанието и чувството дека без одлучно свртување кон самите себе и 
создавање и користење на сопствените, домашни извори на акумулација, 
како единствена реална и стабилна основа за совладување на „двата јаза” 
и обезбедување на развојот на земјите и економиите во транзиција не е 
возможно извлекување од маѓепсаниот круг на неразвиеноста, дефи- 
цитите, инфлацијата и нискиот животен стандард.

Искуствата од меѓународното финансирање на капиталот до Пр- 
вата светска војна, меѓу двете светски војни и по Втората светска војна, па 
се до денес, кога светот е соочен и со формалната невозможност на 
одделни земји да ги сервисираат своите долгови, јасно ја покажуваат 
длабочината на кризата и безизлезот на таквиот приод на овој домен.

Во такви услови, и покрај специфичното и активно ангажирање на 
Светската банка и ММФ на овој план, како и покрај напорите што ги 
вложуваат земјите и економиите во транзиција, одливот на капиталот по 
основа на задолженост често ги надминува вкупните приливи на сред- 
ства од меѓународните извори. Поради тоа, не само што не се решаваат 
туку постојано се зголемуваат проблемите и кризата, а се влошува и 
положбата на овие земји.

„Бејкеровиот план” за совладување на отворените проблеми на овој 
план (од 1985 година) има две новини: прво, тој става поголема нагласка 
на структурните промени во овие земји, особено на приватизацијата како 
услов за финансиска подцршка; и второ, го препорачува и најавува ди- 
ректното вклучување на САД во поддршката на политиката и процесот на 
реформите и структурното прилагодување на земјите и економиите во 
транзиција
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Во однос на проблемот на динамиката и интензитетот на остварува- 
њето на програмата, релевантни се следните искуства: прво, структурно- 
то прилагодување претставува континуиран процес, па според тоа нема 
крај. Сепак, програмското структурно прилагодување треба да се оствару- 
ва во реални и оптимални временски секвенци. Моделот на структурното 
прилагодување што би го запоставил временскиот ритам на неговото 
остварување, односно што би бил премногу развлечен во време, или 
доколку е премногу брз содржи ризици од неефикасност и губење довер- 
ба во вкупните активности за промените. Притоа, повеќе се преферира 
моделот и политиката на побрзо структурно прилагодување.4

Од друга страна, Маршаловиот план, според редоследот на актив- 
ностите и мерките вградени во него, претставува еден од моделите што го 
преферира постапното пристапување на овој домен, дури и за земји 
многу поголеми и поразвиени од нашата

Оттаму, соодветното секвенционирање, односно оптималното вре- 
менско и програмско димензионирање на развојниот модел, треба да се 
сфати како многу релевантен фактор за успехот на моделот на стабилиза- 
цијата, структурното прилагодување и растежот на економиите во тран- 
зиција.

Битни елементи на моделот на стабилизацијата, структурното 
прилагодување и растежот, во нашиот случај, се следниве:

1. Забрзувањето на процесот на општествено-економските реформи 
особено приватизацијата, изградувањето на новите пазарни институции, 
посебно оние што се неопходни за поефикасно управување со капиталот, 
институциите за финансирање на развојот врз нови капитал-пазарни 
основи и сл.;

2. Изградување и остварување на стратегија и политика на ди- 
намичен економски развој врз основа на поцелосно и поефикасно корис- 
тење на постојните капацитети и потенцијали. Посебно изградување на 
политика на поголема вработеност и смалувањето на невработеноста, до 
нејзиното потполно разрешување;

3. Поголемо свртување и потпирање врз сопствените сили, особено 
во обезбедувањето на акумулацијата, се разбира, со преземање на сите 
потребни активности за обезбедувањето на реално можната и очекуваната 
финансиска и друга поддршка на структурното прилагодување од

4
Calvo G., Fractured Liberalizm: Argentina Under Martinez de Noz., Economic Development and 

Cultural Change, Vol. 34, April 1986. Chicago, p. 423-671 i Calvo G., Incredible Reforms, (цити- 
рано според д-р. Н. Caenh: ’’Избављење из кризе”, Дечје новине, Београд, 1989 год).
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средствата на меѓународните фондови и институции и други странски 
комерцијални кредитори;

4. Извозната ориентација, односно поефикасното пренасочување и 
прераспоредување на факторите на развојот кон извозно-ориентираните 
стопански сектори и гранки, како и изградување и апликација на сов- 
ремен, врз мегународното искуство и меѓународните стандарди заснован 
систем за управувањето со квалитетот (ISO -  9000);

5. Нова стратегија и политика на технолошкиот развој во која 
реинженерингот и еколошкиот приод би имале поистакнато место и 
значење;

6. Изградување и апликација на посоодветна социјална политика, 
популациона политика и планирање на семејството и сл.;

7. Посоодветна политика на дефинирањето на јавната потрошу- 
вачка, односно отстранувањето на „двата јаза”, дефинитот на буџетот и 
трговскиот биланс;

8. Изградувањето и користењето на новата фискална, рестрикгив- 
но-монетарната и кредитната политика;

9. Изградување на систем и механизми за поголема стимулација и 
мотивација на ангажирањето на странскиот капитал во нашата земја;

10. Зголемувањето на акумулативната способност и посоодветна 
стратегија и политика на подрачјето на инвестиционата активност.

Вака дефинираката стратегија и содржина на општествено-еко- 
номскиот развој претставува моделски облик на стратегијата и политика- 
та за ефикасна реализација на стабилизационата програма и програмата 
за структурно прилагодување што, воедно, обезбедува и растеж на еконо- 
мијата во транзиција.

Поопстојно анализирање на одделните аспекти и елементи на 
содржината на ваквиот модел на стратегијата и политиката на еко- 
номскиот развој на земјите и економиите во транзиција, посебно на 
нашата, остварено е во другите теми, кои посебно ги елаборираат соодвет- 
ните проблеми, така што во оваа прилика не е неопходно посебно и 
поопстојно навратување на нив.

IV  Квант ификација и  конкрет изација н а  развојниот  м одел  
во  усл о в и  на  т ранзиција

Врз основа на основните теоретски елементи на моделот на струк- 
турното прилагодување и развојот на македонската економија во услови



МОДЕЛОТ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ВО УСЛОВИ НА ТРАНЗИЦИЈА 189

на транзиција, конструиран е динамички макроекономски модел на 
развој на македонското стопанство. Овој модел функционира со интерак- 
тивно дејство на мултипликаторот и акцелераторот. Се поаѓа од претпос- 
тавката дека развојот се генерира со растежот на инвестициите, што 
влијае врз зголемување на сите доходи, а со тоа и врз финалната по- 
трошувачка (ефект на мултипликаторот). Истовремено, новите инвес- 
тиции ги зголемуваат произзодните фондови и генерираат нов стопански 
растеж (ефект на акцелераторот).

Појдовна основа на макроекономскиот модел на македонското сто- 
панство е билансната равенка на општествениот производ (У) и елемен- 
тите на финалната потрошувачка (лична (Ср) и јавна потрошувачка (С )̂, 
бруто инвестиции во основни средства (Јоѕ), инвестиции во обртни 
средства (/о/?), извоз (Е) и увоз (М)). Клучна функција во моделот е 
инвестиционата функција која се базира врз взаемното дејствување на 
мултипликаторот на потрошувачката и акцелеративната функција на 
инвестициите. Моделот е динамички, при што функцијата на опште- 
сгвениот производ е искажана во базната година (1993), потоа е направена 
проекција за три години (до 1996) и проекција за наредните четири 
години (до 2000 година).

Математичките меѓузависности на моделот се изразени преку 
следни системи на равенки:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.
11.

Y = cp + c g +IoS + Iob + E - M

Ср  = Р г - Р ѕ + С раи

Рг = W + P 

W = w Y +  W„„

Р = pY + Раи

Р ѕ =  Ѕро +  !ро 

^  g  ~  ^ gp  +  ^ggu

ios = 7 k / n - l - ( Y - Y o) - I o -n + l / n - l +  1в

Io b = z Y  + Iobau

Е = М — F
М = т (г + с + /) + Мац

Клучни варијабли во моделот се маргиналдиот капитален коефи- 
циент (к) и дефицитот во платниот биланс (F). Нивните промени имаат 
најсилно влијание врз останатите варијабли во моделот, особено врз 
инвестициите, преку кои се остварува влијанието на акцелераторот.
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Намалувањето на капиталниот коефициент го изразува зголемувањето на 
ефикасноста на инвестициите и позитивно влијае врз останатите ва- 
ријабли, додека зголемениот дефицит во платниот биланс претставува 
дополнителен извор за финансирање на инвестициите. И двете вари- 
јабли имаат позитивно влијание врз моделските параметри. Останатите 
егзогени варијабли и параметри имаат помало влијание врз клучните 
моделски варијабли (општествениот производ и елементите на финал- 
ната потрошувачка).

Егзогените варијабли Срац, , Р аи, 1оѕаи, 1Лаи и М аи се авто-
номни компоненти на соодветаните ендогени варијабли. Другите еле- 
менти на математичкиот модел и нивните претпоставени вредности се 
дадени во табела 1.

Т а б е л а  1

Е гзо ген и  ва р и ја б л и  на  претпоставениот р а зво ен  м одел н а  Р епубли ка  
М акедонија -1 9 9 3 -2 0 0 0  годи н а

Ред. Егзогени варијабли Озна- Пој. I сцен. II. сцен. (1993-2000)
бр. претпоставени вредности ка база

1993 (1993-2000)
ниво-2000

(1993-1996)
ниво-1996

(1997-2000)
ниво-2000

1 Маргинален капитален коеф. к 25 25 25 15
2 Уч. на плати во О.П. -  % W—w 24 24 45 45
3 Уч. на пензии во О.П. -  % Р-р 11 11 18 18
4 Инв. во обрт. ф он д - уч. во 

О.П. -%
Z-z 26 26 20 10

5 Увоз -  уч. во О.П. -  %
- суровини гпг 20 20 20 20
-  лична потрошувачка me 26 26 26 26

-  опрема mi 11 11 11 11
6 Штедење -  инвестиции во

млд. ден. Ѕро 6,9 6,9 6,9 6,9
7 Инв. пот. на насел. -  млд. ден . Ipo 5,2 5,2 5,2 5,2
8 Јавна потрош. во млд. ден.^ Cgo 4,6 4,6 4,6 4,6
9 Дефицит во плат. биланс2) -

млд. ден. F 1,2 2,2 3,0 5,0

^ Материјални расходи и нестопански инвестиции, без инвестиции во станбена изград- 
ба.

Според Заводот за статистика дефицитот изнесува 1,2 млд. ден. и 1 млд. ден. -  непозна- 
т о .
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Во моделот се симулирани две сценарија Врз основа на дадените 
претпоставки и интеракциското дејство на варијаблите и параметрите на 
моделот, се добиени следните резултати за одделните сценарија:

Т а б е л a 2.

М оделски  параметри -  д о б и ен и  резултати о д  моделот*

П ојд . I. сцен. (1993-2000) II. сцен. (1993-2000)
Е Н Д О Г ЕН И - 
м о д ел . парам

база
I п ер и о д  1993 - 19% II п е р и о д  1997-2000

ниво
2000

индекс
1993=100

п
стапка

%

ниво
2000

индекс
1993=100

П
стапка

%

ниво
2000

индекс
1993=100

п
стапка

%

1. О П  (м л р .д ен ) 71,5 77,9 109 1,2 73,1 102 0,6 81,7 114 2,4

2. Л и ч н а  п о тр о ш . 37,2 15,2 41 35,7. 96 41,0 110 1,2

3. Јавна п о тр о ш . 4,6 4,6 100 4,6 100 4,6 100

4. И нв.во ос. ср ед . 10,0 40,1 401 50 21,0 21,0 60 32,9 329 40

5. И нв.во о б х р е д . 18,4 20,3 110 1,4 14,6 79 8,2 40

6. И зв о з 20,2 22,1 109 1,2 23,5 116 4,8 25,9 128 3,5

7. У в о з 21,4 24,3 113 1,6 26,5 124 7,5 30,9 144 5,5

* Статистичката документација е користена од Заводот за статистика и Министерството 
за развој на Република Македонија.

Врз основа на добиените резултати, од аспект на основните согле- 
дувања и тезите, презентирани на претходните страници, може да се 
извлечат следните сознанија: прво, според првото сценарио, во кое до 
2000 година не се претпоставуваат никакви промени на варијаблите, 
особено во поглед на растежот на општествениот производ, како и на 
ефикасноста на користењето на капиталот (капиталниот коефициент и 
инвестициите во обртни средства, од една, и дефицитот на платниот 
биланс, од друга страна), се добиени следниве резултати:

Нивото на општествениот производ во 2000 година е за околу 9% 
над нивото од 1993 година (1.2% просечен годишен пораст). Но, истовре- 
мено настануваат значајни промени во структурата на финалната по- 
трошувачка

Главните промени настануваат во инвестициите во основни средс- 
тва, чие учество во општествениот производ од околу 14% во 1993 година
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во 2000 година достигнува дури до 51%. Со ова ниво инвестициите се за 4 
паги поголеми во однос на 1993 година.

За сметка на тоа осетно се намалува личната потрошувачка која го 
намалува своето учество во општествениот производ од 52% во 1993 
година на околу 20% во 2000 година

Во ова сценарио се намалува учеството на средствата за јавна 
потрошувачка (од 6.4% во 1993 година на 5.9% во 2000 година).

Со претпоставеното задржување на учеството на инвестициите во 
обртни средства во општествениот производ на исто ниво за целиот 
прогнозиран период (26%), настануваат значајни прелевања на средства- 
та за овие намени и во 2000 година инвестициите во обртни средства се 
повисоки за 11% во однос на 1993 година.

Во моделот, извозот во 2000 година е само за 4% над нивото од 1993 
година, што изразува стагнација во 7-годишниот приод. Наспроти тоа, 
нивото на увозот во 2000 година е за околу 13% над нивото од 1993 година.

Според тоа, под претпоставките на првото сценарио, задржувањето 
на општествениот производ на постојното рамниште, односно неговото 
незначително зголемување (1.2% просечно годишно) претпоставува го- 
лема прераспределба на општествениот производ од личната во инвести- 
ционата потрошувачка. Тоа не е реално можно, а доколку и би се оства- 
рило, би имало непосредни и силни негативни последици врз макроеко- 
номската, социјално-политичката и друга дестабилизација, односно нега- 
тивно би се одразило врз процесот на стабилизацијата, зголемувањето на 
инфлацијата, смалувањето на вработеноста, личниот стандард, социјал- 
ните и политичките тензии и други дисторзии во општеството.

Во втрото сценарио претпоставени се релативно мали промени, но 
со нив е вграден динамичкиот приод во стратегијата и политиката на 
економскиот развој. Тоа е остварено особено преку претпоставеното 
зголемување на нивото и ефикасноста на користењето на капиталот и 
другите расположливи фактори, односно смалувањето на капиталниот 
коефициент, смалувањето на инвестициите во обртните средства, а зголе- 
мување на инвестициите во основните средства, зголемување на вработе- 
носта и сл.

Врз основа на овие претпоставки во 2000 година се добива поинаква 
структура на финалната потрошувачка во однос на 1993: личната по- 
трошувачка го намалува учеството во општествениот производ (од 53% во 
базната година на 50% во 2000 година); јавната потрошувачка го намалува 
учеството на5.6%; инвестициите во основни средства учествуваат со 40%; 
инвестициите во обртни средства се егзогено утврдени (10% учество), во
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извозот е насочено 32% од општествениот производ, а во увозот 38% од 
општествениот производ.

Моделските параметри покажуваат дека во првите три години од 
прогнозираниот период (1994-1996) можно е да се отстрани трендот на 
опаѓање на општествениот производ, дури и остварување на одреден 
умерен раст. Во периодот од 1997 до 2000 година можна е тенденција на 
одредено забрзување на растежот, што не би влијаело негативно врз 
стабилизационите текови. Позитивните перформанси на економскиот 
развој, во овој случај се остваруваат, главно, врз основа на радикална 
промена на основните парадигми, особено во поглед на извозната на- 
соченост, работната, деловната и финансиска дисциплина и одговорност, 
потпирањето, главно, врз сопствените потенцијали, иосебно со поцелос- 
но кориетење на постојните капацитети, формирање и ефикасно користе- 
ње на сопствената акумулација, изградување и функционално користење 
на системот за управувањето со квалитетот итн.

Сето тоа, не влијае негативно врз стабилизационите процеси, туку 
напротив позитивно, а не се неопходни ниту преголеми средства за 
инвестирање, шго не би можеле да се обезбедат од домашни и меѓународ- 
ни извори. V

V Заклучок

Врз основа на опстојното анализирање и истражување на теоријата 
и политиката на општествено-економскиот развој, како и претпоставките 
За остварување на економската стабилизација, структурното прилагоду- 
вање и развојот на земјите и економиите во транзиција, особено нашата, 
може недвоемислено да се потврди неодминливата потреба и значање на 
динамичкиот приод во стратегијата и политиката на економскиот развој. 
Искуството во остварувањето на политиката на стабилизацијата и струк- 
турното прилагодување во нашата земја (во рамките на поранешна СФР Ј, 
но и како самостојна држава), како и истите на другите земји, особено на 
земјите и економиите во транзиција, покажуваат дека обезбедувањето на 
општествено-економската стабилизација и пазарниот економски систем 
се неопходни претпоставки за успешно остварување на натамошниот 
динамичен општествено-економски развој, како и за подобрување на 
економските, социјалните, технолошките, еколошките и другите пози- 
тивни перформанси на секоја земја, особено тие во услови на транзиција.

Покрај тоа, еден од битните резултати на овој истражувачки напор 
претставува сознанието дека економскиот растеж и развој е неопходно да
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се остварува врз основите на динамичкиот приод, извозната ориентација, 
новиот технолошки развој и инженерингот и еколошкиот приод, потпи- 
рањето врз сопствените потенцијали, како и врз новите парадигми во 
поглед на деловната и финансиската дисциплина, системот за обезбеду- 
вање и управување со квалитетот врз меѓународните стандарди и сл.

Претпоставениот модел за квантификација и конкретизација на 
развојот и развојните перформанси на македонското стопанство, иако 
општ и глобален, во значителна мерка ги потврди таквите сознанија и 
нивната релевантност за Р. Македонија и во актуелниот временски 
период.

Gorgi CEPUJNOSK1\ Evgeni ZOGRAFSKI

THE ECONOMIC DEVELOPMENT MODEL IN TERMS OF TRANSITION 
(Options -  Problems -  Dilemmas)

(Summary)

The building and implementation of the most suitable model of stabilization, structural adjust
ment, and growth in the countries and economies in transition represents a major and difficult chal
lenge, in a situation where theoretical and empirical knowledge and experience in the country and 
abroad is often contradictory. Therefore, in this paper an effort has been made to shed some light on 
the dilemmas, problems and options on the basis of a thorough analysis of relevant factors, problems 
that have been manifested in practice, and realized reform activities. In particular, attention has been 
paid to the empirical experience within the former Yugoslavia, and the Republic of Macedonia as a 
sovereign state. In addition, special tribute and respect have been given to analysing theoretical and 
empirical knowledge, and the experience of other countries, particularly those with successful stabiliza
tion and structural adjustment policies, such as the "four tigers", then the world Bank knowledge and 
experience, etc.

Particular attention has been devoted to raising some questions, and offerring adequate 
answers to the following relevant problems:

1. Whether, and why, a strategy and policy of dynamic approach, i.e. permanent growth of the 
economy in transition is necessary; the answer is that it is necessary as a precondition for a successful 
and long-term stabilization policy.

2. Whether, when and how such a developmental strategy may be successfully accomplished; 
the answer is also affirmative. In terms of the existence of unutilized, or low utilization of, capacities 
and other potentials for development, by means of decreasing the degree of their utilization, by re-en
gineering and technological innovations, building up and implementing a management system of 
quality according to international bases and standards, motivation and stimulation of an educated and 
qualified, but underemployed, wokforce, etc., a dynamic and simultaneous approach in achieving 
stabilization, structural adjustment, and economic development is attainable.
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3. The following seem to represent preconditions for the dynamic approach of the strategy and 
policy for development of our economy in terms of transition:

-  radical changes in the socio-economic relations, privatization and market character of the 
economic system;

-  inventive use of the experience of the successful models for stabilization, structural adjust
ment, and economic growth;

-  implementation of a more adequate, and more efficient system, of measures and instruments 
of the economic system and economic policy supporting the development.

4. The paper contains the basic elements of a possible model for stabilization, structural ad
justment and economic development in the economies in transition.

5. A hypothetical global, quantified model of development of the Macedonian economy in 
terms of transition is presented.

6. Finally the basic research findings are synthesized in several conclusions.





О гненД А М Е В  
Елка ДИ М И ТРИ ЕВА  
Б лагоја  НАНЕВСКИ

ФАКТОРИТЕ НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО УСЛОВИ НА ТРАНЗИЦИЈА

1. П рироднит е р е с ур с и  како фактори на економ скиот развој
во  т ранзиција

Во современите услови на брз техничко-технолошки развој, кога 
дури и тешко можат да се претпостават и согледаат идните научни 
достигања, нема дилеми во оценките за значењето и улогата на природ- 
ните ресурси во стопанскиот развој. Големината, квалитетот и компози- 
цијата на природните ресурси се значаен фактор за динамизирање на 
стопанството, за натамошна диверзификација и усложнетост на стопан- 
ската структура на една земја.

Заедно со општествено-економските услови и погодности тие беа и 
едни од основните лостови кои го покренаа стопанството на поголем број 
земји во светот и ги удрија темелите на стопанската структура и создадоа 
можности на кои денес се потпираат новите преструктурирања на сто- 
панството. Во интерес на националното стопанство е на природните 
услови да се организира целиот циклус на репродукцијата од суровини до 
финални производи, што ќе има повеќестрани позитивни импликации во 
диверзификацијата и усложнетоста на стопанската структура, со нагласе- 
на свртеност кон извоз, пораст на вработеноста и во многу сфери на 
општествено-економскиот развој.

Ориентацијата на стопанството врз користењето на сопствената 
суровинска основа и погодностите на природните ресурси ги релативи- 
зираа зависностите и негативните реперкусии од надворешниот пазар,
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но таа не ја исклучува потребата од либерализација на увозот на стоки и 
репроматеријали. Напротив, таа е и услов за поголема конкуреција, услов 
за пораст на продуктивноста, неопходна за развој на националното сто- 
панство и излегување на надворешниот пазар. Оттука и актуелноста на 
прашањето за користење на природните ресурси на Република Македо- 
нија во услови на транзиција.

Во таа пригода, овде нема да се елаборира композицијата, структу- 
рата, резервите и експлоатационите можности на природните богатства, 
енергетските извори, земјата и другите ресурси на Република Македони- 
ја, иако тие заедно со општествено-економските услови и специфичности 
се мошне релевантни фактори на развојот. Република Македонија со 
некои од нив е вонредно добро снабдена, но сепак се надвор од екплоата- 
ција (на пример железните руди), на некои од нив е мошне отежната и 
намалена екплоатацијата (рудникот Злетово), а голем дел од нив се со 
толку скромни резерви и се неповолни за екплоатација (содржат мал дел 
на метал, а голем процент на штетни компоненти), што слободно може 
да се рече дека се со маргинално значење за стопанството на земјата. На 
некои од нив, пак, се крепат значајни инфраструктурни системи (јагле- 
нот), итн.

Понатаму, исто така, се присутни големи диспропорции во експло- 
атацијата на рудни појави на повеќе метали, од една страна, и нивната 
финализација, од друга страна. Општо, експлоатацијата на ресурсите на 
метали и неметали и нивното користење упатува на заклучок дека тие во 
Република Македонија имаат нагласени суровински карактеристики. По- 
високата фаза на финализација значи напуштање на рабувањето на суро- 
вината а со тоа продолжување на векот на екплоатација, но, исто така, и 
промени во стопанската структура на замјата со понагласена свртеност 
кон извозот. Суровинските карактеристики на производството се присут- 
ни и во производството на користење на другите ресурси, на пример, 
користење на замјата со ниска финализација на аграрното производство и 
на извозот, експлоатација на ресурсите на дрво во кои поради медите- 
ранските шумски карактеристики доминира огревното дрво итн.

Користењето на природните ресурси во Република Македонија и 
производната структура со нагласените суровински карактеристики, со 
новите општествено-економски промени се најдоа во многу отежнати 
услови на стопанисување. Но, тие пред се не се толку многу и пресудно 
детерминирани од продорот на новиот стопански и политички систем, 
од новите сопственички односи, претприемаштвото и менаџерството, 
отворањето кон странство итн. Факт е дека сите тие по себе се мошне 
сложени процеси, со далекосежни негативни импликации врз стопански-
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те движења во Републиката (опаѓање на производството, продуктивноста, 
вработеноста, големи долгови кон странство и дома, нереален курс на 
девизите, неликвидност на банките и сл.), а со тоа и последици во 
економиката на природните ресурси.

Меѓутоа, во условите на Република Македонија природните ресур- 
си како фактор на стопанскиот развој во периодот на транзиција, на 
преминот од еден во друг стопански систем, се под силно влијание на 
повеќе екстерни, неекономски фактори. Со распаѓањето на СФР Ј, затво- 
рањето на пазарите за кои, главно, тие беа и наменети како суровини, 
понатаму војните, блокадите и сл., експлоатацијата на природните ресур- 
си се најде во многу отежнати услови на стопанисување.

Затворањето на природно-предиспонираните комуникации по те- 
чението на Моравско-вардарската долина, блокадите и ембаргото од север 
и од југ, користењето на алтернативните правци и заобиколните па- 
тишта, особеио неизградените комуникации исток-запад, колку и да 
претставуваат излезни решенија од состојбите во кои се најде земјата, 
вонредно многу ги зголемија трошоците на работењето. Енормно скокна 
учеството на транспортот во цената на чинењето дури за 30-40%. Но, 
особено кога станува збор за стоки кои имаат суровински карактеристики 
транспортните трошоци изнесуваат и до 60%, а многу често и повеќе од 
цената на чинењето. Тие целосно дојдоа до израз во економиката на 
користењето на неметалите (бентонитот, глините, огноотпорните суро- 
вини и сл.), што во крајна линија резултира со сопирање на експлоатаци- 
јата и затворање на капацитетите (Бентомак, Силика и др.). Состојбата е 
слична и со експлоатацијата на многу земјоделски производи (гради- 
нарски, грозјето, виното), што ја прави крајно неповолна и нерационална 
и самата структура на користење на земјата како природен ресурс.

Оттаму, дури не се надминат транспортните блокади, ембаргото и 
не се отворат комуникациите, природните ресурси како фактор на еко- 
номскиот развој на Република Македонија во голема мерка се лимитира- 
ни, дотолку повеќе што домашниот пазар е многу мал да ја покрене и 
рационализира експлоатацијата на природните ресурси, па колку и да се 
ограничени и скромни.

Нема сомнение дека можностите треба да се бараат и во поголема 
финализација, во затворање на репродукциониот циклус во рамките на 
националната економија а со тоа да се надминат исклучиво суровинските 
карактеристики на производството. Повисоката фаза на производство 
може да понесе и поголеми транспортни трошоци, полесно да се вклопи 
во новонастанатите услови на стопанисување. Но, тие значат и длабоки
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структурни промени кои со оглед на условите и состојбите тешко може 
да ги отвори и понесе македонското стопанство. Понатаму, тие бараат 
нови пазари кои веќе се покриени, па секое влегување во клин е со краток 
здив. Можностите за користење на некои од минералните ресурси лежат 
и во концесиите од страна на странските фирми и компании, особено ако 
притоа е вградена развојната компонента.

Општо може да се рече дека во услови на длабоки и мошне сложени 
општествено-економски и политички промени природните услови и 
ресурси како фактор на развојот заслужуваат посебно внимание. Дотолку 
повеќе што најголем дел од претпријатијата од индустријата и аграрот 
кои се потпираат на користењето на природните ресурси и услови се 
најдоа во многу тешка положба и широко ги отворија вентилите на 
невработеноста во Републиката. Всушност, 25-те најголеми загубари во 
земјата најмногу се од овие гранки и дејности. Оттаму и проблемот 
добива пошироко значење и неминовно бара конкретни и посебни истра- 
жувања и решенија, но и мерки од страна на државата за надминување 
или ублажување на проблемите, респектирајќи ги одделно специфичнос- 
тите во економиката на секој ресурс. 2

2. Човечките р е с у р с и в о  перидот на т ранзиција

Република Македонија како стопански недоволно развиено по- 
драчје во подолг времски период од својот развој се соочуваше и се уште 
се соочува со бројни и разновидни проблеми поврзани со работната сила 
-  нејзиното формирање и активирање, како и ефикасно користење во 
функција на динамизирање на општествено-економскиот развој.

Во последните две децении (1971-1991 година) настанаа значител- 
ни промени во компонентите на вкупната работна сила во квантитативна 
и квалитативна смисла. Тие се манифестираа во порастот на вкупното 
активно население, при што интензивно растеше обемот и учеството на 
вработените а опаѓаше категоријата на другите активни лица. Но, ис- 
товремено забележителен беше и порастот на невработените лица. Сте- 
пенот, пак, на искористеноста на работоспособниот контингент укажува 
на постоење на обемен недоволно искористен работен потенцијал, кој- 
што уште во 1981 година е апроксимиран на околу 250 илјади лица. 
Повеќе околности упатуваат на заклучокот дека состојбата не е подобра 
ниту во 1991 година

За вработеноста, како доминантна компонента во структурата на 
вкупната работна сила, која несомнено одигра значајна улога во нејзина-
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та социјално-економска трансформација, карактеристичен е, исто така, 
низок степен на искористеност.1 Тој индицира латентна, односно пре- 
кубројна вработеност во општествениот сектор, која кон крајот на осумде- 
сеттите години се движи на ниво од околу 30% во стопанството, a 
изразено во нумерички вредности (околу 160.000 лица) се приближува 
кон нивото на регистрираната невработеност во Републиката.

Со ваква неповолна, по обем и структура, глобална понуда на 
работна сила, кон која треба да се приклучи и приливот на работоспособ- 
ното население, Република Македонија влезе во периодот на транзиција 
од еден во друг општествено-економски систем.

Во таква констелација, ако се има предвид дека секоја преобразба 
помалку или повеќе е придружувана со тешкотии и влијанија на бројни 
ограничувачки фактори, проблемот на ефикасно користење на човечките 
ресурси во Републиката уште повеќе се актуализира. Имено, неизбежно 
ќе дојде до продлабочување на веќе манифестираната разлика помеѓу 
понудата и побарувачката на работна сила, при што подолготрајно ќе 
преовладува понудата. Нерамнотежата особено ќе биде нагласена во 
првата фаза од транзицијата во која тенденцијата кон пораст на неврабо- 
теноста (видлива и латентна) ќе биде една од значајните карактеристики, 
бидејќи до полн израз ќе дојде рационализацијата во користењето на 
производствените фактори, меѓу кои ослободувањето од прекубројната 
вработеност ќе биде меѓу приоритетните задачи.

При трансформацијата на сопственоста, односно приватизацијата 
на општествената сопственост, која несомнено е една од битните прет- 
поставки за преминот кон пазарна економија, ќе уследи позасилено 
ослободување од непотребната работна сила, односно нејзино оптимали- 
зирање. Оттаму, како еден од најбитните проблеми поврзани со привати- 
зацијата во постсоцијалистичките земји во Источна Европа се истакнува 
обезбедувањето на работа, при што таа во некои од нив се зема како еден 
од клучните критериуми при барањето и прифаќањето на соодветни 
решенија при трансформирањето на големите претпријатија.2 Притоа, 1 2

1
Поопширно за обемот и структурата на прекубројната вработеност види: Елка Ди- 

митриева, Верица Јанеска, Расположливите човечки потенцијали и  развојотна Република 
Македонија , Зборник на трудови, Економски институт, Скопје, 1992, стр. 29-46.

2
Невработеност ги следи реформите во сите постсоцијалистички земји кои се со- 

очуваат со бројни проблеми од системска и структурна природа. Поопширно во: Revue 
Internationale du travail, B.I.T. Geneve, No. 2/1991, p. 149-301. A за проблемите на приватизаци- 
јата поврзани со работната сила во Унгарија, Полска и Источна Германија -  Мировал 
зкономика и международнне отношенил, Москва, Но. 10/1991 година.
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првобитно манифестираииот ентузијазам во овие земји во поглед на 
очекувањата дека промената иа обликот на сопственоста брзо ќе придоне- 
се за пораст на производството и подобрувањето на економската ситуаци- 
ја се покажа како голема илузија. Во таа смисла нивното искуство може да 
биде инструктивно и за нас. Енормната концентрација на вработените во 
општествениот сектор се до крајот на претходната деценија (97,1% во 
1990 година) укажува на димензиите на проблемот со кој ќе се соочат не 
само претпријатијата во процесот на траисформацијата туку и државата 
при решавањето на проблемот на прекубројно вработените лица

Во процесот на вкупната општествено-економска трансформација 
посебна улога и место имаат малите и средните претпријатија. Меѓутоа, 
треба да се има предвид дека интензивното ширење, особено на малите 
претпријатија, нема да донесе спектакуларни резултати, бидејќи бројот 
на вработените во нив нема да претставува еквивалент за загубените 
работни места.

Со оглед на високиот степен на флексибилност на малите и сред- 
ните претпријатија, односно нивната приемчивост за брзи прилагодува- 
ња на пазарните услови на стопанисување, од една страна, и ограни- 
чените можности за поголеми инвестициони зафати, од друга страна, 
поддршката на државата треба да биде ориентирана кон стимулирање на 
инвестиционите активности на овие претнријатија, особено извозно 
ориентираните. Токму од нив треба да се очекуваат и првите импулси во 
динамизирањего на стопанскиот пораст. Но, и покрај позитивното влија- 
ние што го има малото стопанство, тоа сепак нема_ значително да го 
зголеми просторот за нови вработувања, особено во првата фаза од транс- 
формацијата

Во периодот на транзиција условите и можностите за позначител- 
но зголемување на нивото на вработеноста, како и решавање на пробле- 
мот на изразитата невработеност ќе бидат ограничени. Кумулираните 
неповолни ефекти како на страната на понудата така и на страната на 
побарувачката на работната сила ќе дејсгвуваат лимитирачки врз поин- 
тензивното заживување на стопанската активност и обезбедување на 
подинамичен стопански пораст. Или, комплексот на фактори прогнозата 
за идниот развој ја карактеризираат како неповолна, а таа се влошува и со 
неповолната демографска основа, бидејќи тешкотиите од економската 
реформа коинцидираат со се уште релативно високиот пораст на работо- 
способното население.

Ако се има предвид улогата на работната сила како еден од основ- 
ните производствени фахтори, тогаш релевантно станЈ в̂а и прашањето за
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нејзина соодветна валоризација во комбинација со другите фактори, како 
и создавање на претпоставки за нејзино поефикасно користење. Тоа 
претпоставува остварување и на повисока стапка на економска активност 
на расположливиот работен потенцијал. Со оглед, пак, на видот и струк- 
турните карактеристики на вкупната невработеност (видлива и невидли- 
ва) нејзиното решавање е можно само во рамките на долгорочниот 
стопански развој.

Во периодот на транзицијата, оптоварен со решавање на бројни 
проблеми од стабилизациона природа, како да се одвлекува вниманието 
од потребата за подолгорочни согледувања на насоките и можностите за 
идниот развој на Република Македонија. Ако во дадените услови ваквата 
потреба се маргинализира, дали ќе биде оправдано да се чека средување 
на состојбите за да се започне со размислување за идниот економски 
развој или, сепак, е неопходно постоење на определена визија и развојна 
стратегија. Имено, таа ќе ги имплицира основните насоки на развојот, 
како и целите што треба да се реализираат, при што соодветно место ќе 
добијат вработеноста и невработеноста. Притоа, без интензивирање на 
стопанските активности и обезбедување на релативно високи стапки на 
стопанскиот растеж како подолгорочна тенденција, нема можности за 
нови вработувања, односно зголемување на вработеноста и решавање на 
проблемот на невработеноста врз потрајна основа

Развојната, пак, пслитика треба да биде насочена кон создавање и 
подобрување на факторите на развојот, при што квалитетот на човечкиот 
фактор ќе има посебно место, кое значително ќе се разликува во споредба 
со поранешната состојба. Тоа ќе се манифестира во се поголемата потреба 
од соодветно вклучување на работната сила во процесот на производство- 
то? а улогата на државата треба да биде во поттикнување на такви 
институции кои ќе подготвуваат постојан прилив на специјализирани 
знаења Клучот за успех на конјуктурните стопанства денес се наоѓа во 
формулата: образование + оспособување + инфраструктура.

Релативно високото ниво на образование навработените и неврабо- 
тените лица во Република Македонија, според нивната структура и 
насоченост, во потполност нема да соодветствуваат на потребите кои ќе 
произлезат од т р а н с ф о р м а ц и ја т а  на стопанството. Тоа особено ќе се 
однесува на потребите од менаџерски кадар, бидејќи менаџментот во 
пазарната економија станува императив во сите современи организации a 
не само во стопанските. Оттаму произлегува и потребата за брзо реагира- 
ње и навремено антиципирање на идните потреби од специјализирани 
кадри, сообразени со барањата на стопанските и нестопанските активнос- 
ти. Во тој контекст се поставува и прашањето за соодветна трансформаци-
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ја на средното и високото образование, како и поттикнување на Универзи- 
тетот за воспоставување на партнерски однос ео претпријатијата за 
пренесување на знаења во стопанството.

Со оглед, пак, на брзите промени во живеењето и работата на 
луѓето воопшто, нивното прилагодување може да го следи единствено 
образована и мобилна работна сила. Затоа, инвестирањето во образование 
и стручно оспособување на работната сила веќе подолго време е една од 
најважните инвестиции. Во таа смисла, со оглед на степенот на развие- 
носта, релативно високи вложувања се остварени и во Република Македо- 
нија. Но, треба да се истакне дека во преодниот период ќе дојде до 
определени загуби во однос на вложувањата во човечкиот потенцијал, 
како резултат на неадекватниот распоред на работната сила по одделни 
стопански дејности. Имено, со појавата на претежна ориентација кон 
стопанските активности, коишто овозможуваат брз обрт на капиталот и 
релативно висок профит (трговија, угостителство и сл.) дојде до транс- 
фер на значителен дел од високообразовните и стручни кадри во нив, 
односно менување на нивната професионална ориентација (иженери, 
лекари, професори и др.). Притоа, не треба да се заборава дека нивната 
соодветна ангажираност би придонела за поефикасно користење на рас- 
положливите човечки ресурси.

Во новонастанатите услови во Република Македонија внимание 
заслужува и проблемот на миграцијата на работната сила. Досега мигра- 
ционата политика отсуствуваше, а нејзините последици не се доволно 
согледани, односно не се оценети загубите предизвикани од стихијноста 
на преселничките движења. Пазарните законитости несомнено позитив- 
но ќе влијаат врз просторната мобилност на работната сила, но истовре- 
мено присутна ќе биде и опасноста од нарушување на рамномерниот 
територијален распоред на населението во Републиката Затоа, ќе бидат 
потребни и определени мерки за нејзино правилно насочување. Ако се 
има, пак, предвид дека идниот економски развој се повеќе ќе бара квали- 
тетна работна сила, тогаш неопходна станува потребата од менување на 
односот кон емиграционата политика, односно таа треба да понуди 
решенија не само за спречување на одливот на високообразовани и 
стручни кадри туку и за поттикнување на повратните текови.

Во услови на постоење на изобилен човечки потенцијал, од една 
страна, а ограничени можности за негово целосно и ефикасно користење, 
од друга страна, императивно се наметнува потребата од поинаков трет- 
ман на работната сила од досегашниот, односно таа треба да добие улога 
на активен чинител на развојот.
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Во таа смисла при преструктурирањето на стопанството кое ќе се 
одвива не само преку создавање на нови претпријатија туку и преку 
трансформација на поголемите во мали и среднипретпријатија, како и 
нивна преобразба во конкурентно способни претпријатија на домашниот 
и светскиот пазар, работната сила, со нејзиното образование и стручна 
способност, треба да биде земена предвид како еден од релеватните 
критериуми при трансформацијата

Покрај изобилството на човечки ресурси Република Маквдонија 
располага со мошне голем потенцијал на образовна и стручна работна 
сила која може и треба да се искористи како една од значајните погоднос- 
ти. Ако на тоа се додаде поволната геополитичка положба, во услови на 
една стабилна политичка и економска ситуација, Република Македонија 
може да биде привлечна и за странските инвестиции. Притоа, мошне 
битно е да не се дозволи уништување на веќе постојните стопански 
капацитети преку нивно несоодветно преструктурирање, насочување и 
приспособување, бидејќи тие се значајни како реална можност не само за 
задржување на вработените туку и за нивно зголемување.

Ако се има предвид дека „иаралелно со капиталот и работната сила 
знаењето станува битен фактор на производството”, или фактот дека 
„знаењето стана н ајзн ачаен  ресурс а не еден од ресурсите” (Питер 
Дракер)3 во развиените земји, нема причина и во наши услови да не се 
искористи неговата генеричка сила во функција на забрзување на оп- 
штествено-економскиот развој на Република Македонија

Во досегашниот развој на нашата држава очигледно не му се 
обрнуваше доволно внимание на значењето на човечките ресурси, што е 
недопустливо тоа да се случи и во иднина. Уште Адам Смит, во трудовите 
пишувани спроти индустриската револуција, докажуваше дека ефикас- 
ното користење на работната сила ќе овозможи висока продуктивност, 
развој и пораст на животниот стандард. Денес, по повеќе од 200 години, 
најзначајните ресурси на една земја -  нејзините граѓани -  и понатаму 
остануваат најзначаен чинител на стопанскиот развој.4

3. Состојба н а  основнит е ф ондови и  можности 
за н и вн а  поголем а искористеност

Динамиката на стопанскиот растеж во голема мерка зависи од 
обемот и структурата на основните фондови, како и од ефикасноста во

3
Peter Draker, Razvoj druStva znanja, Pregled, SAD, br. 267,1994, стр. 13-18.

4
Pregled, SAD, br. 264,1993/94, стр. 14.
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нивното користење. Во овие фондови, коишто претставуваат еден од 
најзначајните делови на реалната акумулација со која располага едно 
општество, се опфатени сите производни и потрошувачки блага на- 
менети за проширена репродукција. Суштината на оваа акумулација ја 
прават опремата, суровините и погонската енергија, а од нивното корис- 
тење најповеќе зависи обемот на производството. Неводењето сметка за 
специфичностите во формирањето, структурата и употребата на овој вид 
акумулација има повеќекратни негативни последици врз динамиката и 
ефикасноста на стопанскиот растеж.

Досегашниот развој на македоиското стопанство се карактеризира 
со екстензивност. Оваа особина се манифестира во релативно високото 
ниво на трошоците, опаѓањето на ефикасноста во користењето на ма- 
теркјалните и човечките фактори и во релативно ниската продуктивност 
на трудот. Стопанството во РепубликаМакедонија ги има наследено сите 
карактеристики од стопанството на поранешна СФРЈ, кое подолго време 
се наоѓаше во длабока и повеќеслојна криза Денес Македонија се соочува 
со опкружување кое битно се разликува од претходното кога развојот се 
конципираше во рамките на СФР Ј и во рамките на еден релагивно широк 
пазар. Еден голем дел од основните фондови со коишто располага ма- 
кедонското стопанство не претставува реална основа за динамизирање на 
стопанскиот растеж и за експанзија на извозот, а ниската цена на трудот 
не може да ги надомести структурните диспропорции и пропустите што 
се направени при увозот на опрема и технологија Освен тоа, сегашната 
производна структура во голема мера е зависна од увозот на репро- 
материјали.

Вкупниот општествен производ, како сеопшт показател на успеш- 
носта на стопанисувањето и на искористеноста на основните фондови и 
во којшто е содржано влијанието на сите релевантни макро и микро 
економски чинители што го детерминираат обемот на производството, 
бележи негативни стапки на растеж (-9,4% во 1990 година, -10,0% во 1991 
и -12,5% во 1992). Сите стопански области, со исклучок на земјодел- 
ството, имаат негативни стапки на растеж, а индустријата и рударството, 
каде што се формира најголемиот дел од општествениот производ ост- 
варува годишни стапки од -7,9%, -16,5% и -15,8%. Општествената про- 
дуктивност на трудот на вкупното општествено стопанство изнесува 
-8,3%, -11,4% и -12,8%, а продуктивноста на индустријата во 1992 година 
е на нивото што го имаше пред дваесет години. Бројот на вработените во 
индустријата во трите години што се анализираат опаѓа просечно го- 
дишно за 7%.

Отпишаноста на основните средства во општествениот сектор на 
стопанството изнесува 50% во 1992 година Највисок степен на отпи-
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шаност на основните средства имаат индустријата и рударството, со- 
обраќајот и врските и шумарството. Особено висока е отпишаноста на 
опремата Во најголемиот број индустриски гранки (28 од вкупно 36 
гранки) отпишаноста на опремата изнесува над 60%, од коишто повеќе од 
половината (15 гранки) имаат стапка на отпишаност над 70%. Само во 
четири гранки отпишаноста изнесува од 40 до 50%. Релативно високата 
отпишаност на опремата покажува дека во македонското стопанство во 
тек на еден долг период не е вршена набавка на нови основни средства. 
Освен тоа, како резултат на досегашната развојна и економска политика 
во македонското стопанство е присутна појавата на предимензионирани 
капацитети и нивно нецелосно користење во едни гранки и дејности, a 
недостаток на капацитети и големо заостанување во други. Користењето 
на капацитетите во индустријата и рударството хога истото се кабљудува 
преку проектираното време на работа на капацитетот во 1991 година 
изнесуваше 73,8%, а хористењето во рамките на техничко-технолошкото 
можно време за работа на капацитетот изнесува 63,6%.5

Тоа укажува дека македонското стопанство има значителни развој- 
ни потенцијали во недоволно искористените основни фондови. Целокуп- 
иата ефикасност на стопанисувањето е намалена поради нецелосното 
користење на основните фондови. Неактивните основни фондови не само 
што го намалуваат потенцијалниот општествен производ и вработеноста 
туку истовремено ги зголемуваат трошоците по единица производ. Акти- 
вирањето на основните фондови, нивното.поцелосно искористување и 
ставањето во функција на развојот. претставува една од најзначајните 
развојни задачи на македонското стопанство на краток и долг рок.

Во таа смисла добро обликуваниот стопански систем и адекватно 
водената економска политика во голема мера може да го подобрат корис- 
тењето на основните фондови. Од пресудно значење за користењето на 
основните фондови ќе претставува успешноста на остварувањето на 
процесот на сопственичкото преструктурирање на стопанството и во- 
ведувањето на елементите на пазарната економија. Покрај тоа, реше- 
нијата на стопанскиот систем и мерките на економската политика ги 
детерминираат и условите на идниот техничко-технолошки развој и 
производната структура на стопанството:

Во тесна врска со поефикасното користење на основните фондови е 
воспоставувањето на пореални економски односи во проширената репро- 
дукција Без реална економска цена овие категории немаат објективна 
економска вредност поради што се добива погрешна слика за големината

СГМ -1993.
5
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на трошоците на производството, за продуктивноста на трудот, компара- 
тивните предности на националното стопанство, за општествената рен- 
табилност на инвестициите итн. Нереалното вреднување на производ- 
ствените фактори не дозволува при изборот на инвестициите да се бараат 
и остваруваат оптимални комбинации помеѓу одделните производствени 
фактори во согласност со нивната распространетост и реткост. Реалното 
изразување на вредноста на факторите на производството се јавува како 
еден од битните предуслови за рационализација на целокупниот процес 
на инвестирањето.

Слабостите на стопанскиот систем особено може да се отсликуваат 
во неадекватното економско вреднување на основните фактори на разво- 
јот од што може да произлезат погрешни системски сигнали кои еко- 
номските субјекти ги упатуваат на општествено нерационални одлуки. 
Тоа особено доаѓа до израз во областа на формирањето и употребата на 
инвестициите што има пресудно влијание врз обликувањето на структу- 
рата на стопанството.

Се повеќе доаѓа до израз значењето на организацијата во работење- 
то и на субјективниот фактор во економскиот развој. Се зголемува улогата 
на системите на управување со стопанскиот развој чие суштинско обе- 
лежје претставуваат флексибилноста и прилагодливоста, способноста за 
брзи промени, прифаќањето на најновите техничко-техно- лошки дос- 
тигнувања итн. Способноста за прилагодување и промени претпоставува 
не само голема мобилност на сите човечки и материјални чинители, туку 
и мобилност која овозможува таква комбинација на расположливите 
средства и ресурси со која ќе се остварат најдобри производствени и 
економски резултати.

4. Ф инансиски  и зво р и  на развојот  во  периодот  н а т ранзиција

Населението во Македонија иг^ висока склоност кон штедење. 
Лошото искуство од минатото и неизвесноста со блокираните девизни 
заштеди во банките, инфлацијата и неадекватната каматна политика, 
предизвикаа населението да ја загуби довербата за штедење во банките. 
Штедењето во банките и штедилниците доби краткорочен и шпекулати- 
вен карактер, а според обемот тоа претставува само мал дел од вкупните 
заштеди на овој сектор. Ваквата состојба укажува на мошне ниската 
ефикасност во мобилизирањето на овој, во сегашниве услови на стагфла- 
ција и дезинвестирање, единствен домашен извор на парична акумулаци- 
ја, којшто поради конвертибилниот карактер на валутите има исклучи- 
телен квалитет и нуди повеќекратни предности.
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Заштедените валути што населението ги држи тезаврирани прет- 
ставуваат најобемниот, најквалитетниот, најдостапниот и најевтиниот 
извор на финансиски средства за македонското стопанство на краток и 
долг рок. Затоа, враќањето на довербата на населението во финансискиот 
систем треба да добие приоритетно значење. За враќање на довербата на 
населението спрема домашните финансиски институции, а и спрема 
системот воопшто, покрај мерките што спаѓаат во областа на системските 
решенија и мерките на економската политика, се наметнува потребата од 
примена и на други методи со кои првенствено ќе се влијае на зголемува- 
њето на сигурноста и намалување на ризикот. Во таа смисла корисни би 
биле искуствата во светот од работењето на разните видови штедилници, 
заеднички и мешовити банки, штедно-кредитни здруженија, кредитни 
унии и слично коишто се формираат врз основа на посебни методи и 
функционираат со статус различен од оној по кој работат банките. Во 
голем број случаи ваквите небанкарски финансиски организации имаат 
старателски, кооперативен и непрофитен карактер.

Поради големото значење што овие финансиски институции го 
имаат во мобилизирањето на паричните заштеди на населението, општа- 
та клима на сигурност и довербата што ја создаваат, заедно со забе- 
лежителните резултати што тие ги остваруваат во решавањето на повеќе 
егзистенцијални прашања на населението, државата го заштитува и 
поттикнува нивното работење со помош на даночната политика и други 
мерки. Сето тоа, ги прави овие финансиски институции мошне атрактив- 
ни за штедење за што зборува обемот на прибраните средства и стабил- 
носта на нивниот пораст во развиените земји.

Структурата на формирање на акумулацијата во последните некол- 
ку години забрзано се менува. Значително опадна учеството на оп- 
штествениот сектор на стопанството на само 57,1% во 1990 година 
Ваквото намалување е во прв ред последица на слабите економски пер- 
форманси на овој дел од стопанството и на јакнењето на приватниот 
сектор. Драматични промени во структурата на формирањето на акуму- 
лацијата треба да се очекуваат со завршувањето на процесот на сопстве- 
ничкото трансформирање. Промените во сопственоста ќе наметнат брзо 
приспособување на финансискиот пазар на новите услови и активирање 
на механизмите за мобилизација и трансфер на акумулацијата кои се 
својствени на пазарните економии.

Неразвиеноста на финансискиот пазар во Република Македонија во 
периодот на транзицијата го наметнува релативно поголемото ангажира- 
ње на државата во мобилизацијата и пласманот на финансиските сред- 
ства. Тоа произлегува од постоењето на повеќе приоритетни стопански
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дејности и гранки, регионалниот развој, потребата од вложувања во 
инфраструктурата условени од промената во опкружувањето, како и нови 
инвестициони вложувањаво некои приоритетни дејности во кои приват- 
ниот капитал нема економски интерес. Ваквата улога на државата ја 
налага и широко распространетата недоверба на населението во до- 
машните банки и штедни установи. Државата учествува во трансферот на 
капитал и индиректно со помош на даночната политика, каматната 
политика, субвенциите и слични мерки и инструменти, Со тоа се избег- 
нуваат некои од недостатоциге и нерационалностите од директното 
кредитирање кое е својствено на буџетскиот метод на формирање и 
употреба на средствата за инвестиции.

Во формирањето на фондовите на акумулацијата се користи и 
механизмог на цените и инфлацијата. Со политиката на цените треба да 
се намали прераспределбата на доходот помеѓу одделните стопански 
области, гранки и дејности и истото да се сведе на подносливи граници 
кои се компатибилни со новата развојна стратегија Дефицитното, пак, 
финансирање на инвестициите треба да се користи минимално во соглас- 
ност со опасностите што ги носи инфлацијата За поголемо користење на 
овој метод на формирање на средства за инвестиции не постојат неопход- 
ните системски, организацисши, кадровски и други претпоставки.

Задолженоста на Република Македонија во странство е релативно 
висока, така што обврските за главнината и каматите што треба да се 
исплаќаат во наредниот период се забележителни и тие ќе претставуваат 
значајна ставка по која ќе се одлеваат девизи во странство. Според 
податоците на Народната банка на Македонија достасаните неплатени 
обврски по главнината во 1992/1993 година изнесуваат 160,2 милиони 
долари од кои на главницата се однесуваат 91,9 милиони, а на каматите
68.3 милиони. За периодот 1994,1995,1996 и останатите години обврските 
коишто достасуваат се проценети на вкупно 920,6 милиони долари од кои
608.3 милиони се главнина, a 312,3 обврски за камати. Ваквата состојба на 
обврските за надворешниот долг го наметнуваат прашањето од брзо 
преструктурирање и оспособување на македонското стопанство во правец 
на зголемување на неговите извозни можности.

Големата задолженост во странство не само што ги влошува усло- 
вите за тековното функционирање на стопанството туку во значителна 
мера ги усложнува и можностите за неговото идно преструктурирање. 
Забрзаното репродуцирање на надворешниот долг предизвикано од рела- 
тивно малите извозни можности го става идниот развој на македонското 
стопанство пред големи развојни бариери и ограничувања Во услови на 
отвореност на домашниот спрема меѓународниот пазар, кога се размену-
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ва релативно голем дел од општествениот производ, односите во разме- 
ната може повеќекратно да влијаат врз големината на остварениот доход. 
Меѓутоа, стратегијата на отворено стопанство крие големи опасности од 
одлевање на значајни износи на доход и акумулација ако не се води 
доволно сметка за висината на дефицитот на билансот на плаќањата и 
размената со странство. Затоа, формирањето на акумулацијата од до- 
машни извори треба да биде основата на идниот економски развој на 
Рапублика Македонија. Пообемното користење на странската акумулаци- 
ја може поволно да се одрази врз стопанскиот развој само ако претходно 
се создадат услови за зголемување на апсорпционата способност на 
стопанството за инвестиции со што ќе се обезбеди нивна рационална 
употреба и ќе се постигнат адекватни развојни ефекти и девизен прилив.

Новата геополитичка положба на Република Македонија по осамо- 
стојувањето наметнува стратегија на отворено стопанство и релативно 
високо учество на извозот и увозот. Ваквата определба ќе значи менување 
на досегашните стратешки развојни определби на македонското стопанс- 
тво што во крајна линија ќе го детерминира не само обемот на потребната 
странска акумулација, туку и формите и механизмите на овој трансфер. 
Промената на стопанскиот систем и пазарната економија, заедно со 
сопственичкото преструктурирање, исто така, ќе наметне промена во 
структурата на изворите и механизмите на увоз на акумулација од странс- 
тво.

Сето тоа ја прави неопходна изработката на еден рационален и 
целосен концепт на увоз на акумулација во идниот период. Република 
Македонија како млада, мала и недоволно развиена земја има потреба од 
увоз на акумулација од странство. Меѓутоа, просторот за потпирање на 
странската акумулација во голема мера е ограничен, а големиот надво- 
решен долг и обврските за камати што тој ги создава ќе предизвикаат 
значајни одлевања на средства во странство во текот на еден подолг 
период. Релативно големата задолженост во странство, достасаните обвр- 
ски за отплата на кредитите и заемите, високите камати, малите извозни 
можности и новата положба на македонското стопанство по осамостојува- 
њето, не само што ги стеснуваат можностите за потпирање на странска 
акумулација, туку ги определуваат и правците и намените на идниот 
нејзин трансфер.

Високиот достасан надворешен долг како приоритетна задача ја 
наметнува потребата во текот на еден релативно краток период да се 
зголеми девизниот прилив. Тоа определува увезената акумулација да 
биде во функција на заживување на извозот и на неопходните вложувања 
во инфраструктурата Имајќи го предвид сето тоа, како и постоењето на
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значителни неискористени капацитети во основните фондови и во дру- 
гите производствени фактори, увезената акумулација треба да биде во 
функција на отклонување на бројните тесни грла и слични преструкту- 
рирања коишто со мали вложувања и на краток рок ќе го зголемат извозот 
и приливот на девизни средства. Вложувањата во инфраструктурата се 
однесуваат на барањата што ги поставува геополитичката положба на 
Македонија како самостојна држава и неопходната модернизација на 
некои делови.

Диспропорциите и структурните неусогласености во развојот на 
Република Македонија налагаат нови странски вложувања за нивното 
надминување. Меѓутоа, ограничените можности за увоз на акумулација и 
малите извозни можности на стопанството наметнуваат менување на 
структурата и механизмите на идната задолженост. Заедничките вло- 
жувања се наметнуваат како еден од позначајните механизми за трансфер 
на странска акумулација во идниот период, а во користењето на кредити 
ориентацијата да биде кон меѓународните финансиски организации, 
владини институции кои нудат релативно поволни услови за задол- 
жување во врска со каматата, роковите, сопственото учество и др. Заед- 
ничките вложувања ќе обезбедат влијание на странсжиот инвеститор врз 
одлучувањето и управувањето со претпријатијата, подобрување на ме- 
наџментот, организацијата и на вкупната економска ефикасност. Освен 
тоа, со овој механизам на трансфер на акумулација се избегнува ан- 
гажирањето на државата во давањето гаранции и обврските што овие 
гаранции ги предизвикуваат.

Македонското стопанство има ниска конкурентска способност на 
пазарите со конвертибилна валута, поради што потребата од зголемување 
на искористеноста на основните фондови и другите производствени 
фактори и вкупното заживување на стопанската активност ги наметнува и 
другите форми на надворешно-трговска размена. Неводењето доволно 
сметка за конкурентската способност ќе значи не само релативно мала 
искористеност на основните фондови, туку во определен број случаи и 
затворање на дел од капацитетите коишто тешко ќе можат повторно да се 
активираат и стават во функциј&Тоа ја наметнува потребата од користење 
на формите на соработка со земјите кои се наоѓаат на слично ниво на 
развиеност што ќе придонесе да се зголеми нивото на искористеност на 
основните фондови и на вкупната стопанска активност.
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( S u m m a r y )

In the recent socio-economic conditions and changes, and particularly in terms of the embar
goes, blockades, and wars on the former Yugoslav territory, the natural conditions and resources as 
economic development factors in the Republic of Macedonia have been in a position of very complex 
and unfavourable economic conditions. This opinion may be amplified by the fact that the economics 
of utilization of their major share has been oriented towards raw materials, mainly for markets outside 
the country. Consequently, there is a need for a higher degree of finalization, and rounding up of, the 
reproduction cycle within the national economy.

The available human resources in the Republic of Macedonia are relatively abundant, but at a 
low degree of utilization. During the transition period this situation, regarding its influence on the 
numerous limiting factors, may inhibit the solution of the problem of their more efficient utilization. 
Namely, the possibilities for increasing employment, i.e. a more significant reduction of unemploy
ment, will be limited; in the long run supply will dominate over demand for labour.

Bearing in mind the human factors significance for development, the ne^d for its more ade
quate treatment has been emphasized, which means that the labour force should be attributed an active 
actor role. The great potential of an educated and trained labour force should represent one of the 
significant advantages and knowledge, with its generic power, should be utilized in the dynamization of 
the socio-economic development of the country.

A considerable share of the assets in the Macedonian economy doesn’t represent a real basis 
for the dynamization of the economic development and export expansion, and the relatively low price 
of labour may not compensate for the structural disparities and mistakes that have been made in the 
field of import of equipment and technology. Besides, the present equipment is to a high degree de
pendent on raw materials’ imports. Therefore, the activization of available assets, their higher utiliza
tion and employment in the development, represent one of the most important tasks of the 
Macedonian economy, both in the short and long run. In addition, it should be pointed out that the 
saved money capital hasn’t been sufficiently mobilized, particularly the savings of the population which 
are mainly in foreign currency and thus represent an outstanding developmental power. These savings 
represent the most abundant, quality, most accessible, and the least expensive resource of financial 
assets for the Macedonian economy, particularly in the present conditions of high indebtedness 
abroad. Bearing all this in mind, it is necessary to prepare a rational and comprehensive concept of 
borrowing from abroad, which will take into account the limited export possibilities of the economy, 
and particularly its ability for absorbtion of new investment.





Пеце НЕДАНОВСКИ

ЕКОЛОШКИТЕ ИМПЛИКАЦИИ HA РАЗВО JOT ВО УСЛОВИ НА 
ТРАНЗИЦИЈА (ОСВРТ НА ПРИМЕРОТ HA МАКЕДОНИЈА)

1. В овед

Загрозувањето на живо гната средина несомнено претсгавува еден 
од основните проблеми којшто го условува развојот на светската еконо- 
мија во целост. Благодарејќи на долгорочното двјство, способноста за 
мултиплицирање и транснационалниот карактер еколошката проблема- 
тика денес не може да биде одбегната од ниту една земја. Оттаму теорег- 
ските концепти кои се обидуваат да пронајдат помирлив однос помеѓу 
економскиот развој и животната средина, претставуваат не само во тео- 
ретска туку и во практична смисла на зборот светска придобивка. Меѓу- 
тоа, имајќи во предвид дека во последните деценија-две најзначаен белег 
на развојот во светски размери беше токму разновидноста во регионал- 
ните искуства при постоење на заедничко и слично, но многу динамично 
опкружување (Michael Bruno), се поставува прашањето за валидноста на 
одцелните концепти за секоја земја. Имено, се јавува загриженост од вос- 
тановување на еден вид Прокрустова постела, односно накалемување на 
одделни теоретски концепти кои иако се релевантни само за одцелни 
пред се високо развиени земји, би биле принудно аплицирани и во такви 
земји кои од аспект на нивото на економска развиеност не кореспонди- 
раат со нивните претпоставки. Затоа, трудов има за цел да ја согледа ак- 
туелната еколошка димензија во земјите со транзитивна економија, со 
посебен акцент на Македонија, а сето тоа низ призмата на современите 
теоретски дострели во сферата на развојот. 2

2  С оврем ениот развојно- теоретски третман н а  животната среди н а

Интензивирањето на истражувањето на односот помеѓу животната 
средина и начините (моделите) на економскиот развој што започна во 
70-тите години, претставуваше израз на објективната потреба а никако
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резултат на некаков самороден импулс на истражувачката амбиција. На 
засиленото сознание за безалтернативност на коегзистенцијата на „здра- 
ва” животна средина и економски развој1, се спротивставуваат прод- 
лабочени конфликти на истата релација. Имено, на веќе познатите 
регионални дисторзии на еколошкиот еквилибриум, проблемите со жи- 
вотната рамка на урбаниот човек, индустриските ризици итн., сега се 
надоврзуваат нови конфликти кои имаат вградена долгорочна компонен- 
та и интерни предуслови за широко меѓусебно акцелерирање (на пример, 
оштетувањето на озонскиот слој, ефектот на стаклена градина итн.). Тоа 
претставуваше доволен повод за појава на вистинска „врева по основата” 
(bruit de fond) на економскиот развој.

Развојните модели кои нудеа имплицитнасугестија за игнорирање 
на односите со животната средина, веќе се одминат декор во економската 
наука. Анализата покажува дека воздржаноста од вклучување на допол- 
нителниот трошок за еколошка заштита произлегува од тежнението за 
апрецијација на микро-економската ефикасност. Меѓутоа, тоа води кон 
невозможност за одржување на растот на долг рок поради несанкцио- 
нираното зголемување на пресијата врз животната средина. Во исто 
време ваквиот развој носи во себе неискористена можност за финан- 
сирање на една еколошки репараторна политика. Овие два момента 
претставуваат основни фактори од кои зависи нето влијанието врз живот- 
ната средина, а со тоа и можноста за негово долгорочно опстојување.

Во 80-тите години два пресврти направени во теоријата на растот 
имаат посебна тежина во поглед на односот кон животната средина. Се 
работи за оживување на хипотезата за реверзибилност на економските 
флуктуации и елаборација на теоретски модели со ендоген раст, кои на 
идентичен (ендоген) начин го третираат и самиот техничко-технолошки 
прогрес2. Благодарение на нив се дојде до концептот за одрж лив р а зв о ј 
(developpement durable). Појавувајќи се кон крајот на минатата деценија1 2 3,

1
Соодветна аргументација на ваквото тврде^е презентира Rene Passet во своето дело: 

L ’econ om ie  et le vivant, Payot, Paris, 1979, p. 59.
2

Наведено според: Godard Olivier, Beaumois Olivier (1994): E conom ie, croissance e t environne- 
m en t -  D e  n ouvelles strategies p o u r  d e nouvelles relations, Revue economique, Numero hors serie, Paris, 
p. 149.

3
Иако некои автори појавата на овој теориски концепт историски ја наоѓаат дури и во 

делата на Маркс и Рикардо (?), сепак неговото обелоденување е врзано со Светската ко- 
мисија за животна средина и развој при ООН, која под раководство на норвешката преми- 
ерка Gro Harlen Brundtland во 1987 година го објави својот извештај под наслов -  „Notre 
агетга tour' (Нашата заедничка иднина).
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тој веднаш успеа да го фокусира врз себе вниманието на научната и 
пошироката јавност. Со претензии да изнајде начин на долгорочно 
усогласување на економските процеси со обемот и темгшто на процесите 
во животната средина тој доживува бројни толкувања. Изгледа дека, 
сепак, изворното е најрелевантно. Имено, одрж ливиот р а зв о ј како кон- 
цепт подразбира „. . .  развој кој одговара на сегашните потреби без притоа 
да го компромитира капацитетот за задоволување на адекватните потреби 
на идните генерации.”

Интергенерациската правичност погледната од аспект на зачуву- 
вање на константни резерви на природниот капитал (сфатен како ква- 
литет и квантитет на животната средина) се основните услови за 
остварување на ваквиот концепт. Преку нив тој се приклонува кон неок- 
ласичната традиција, инсистирајќи на не-опаѓање иарег capita доходот од 
една до друга генерација. Фактички се бара не-опаѓање на благосостој- 
бата од една кон друга генерација. Благосостојбата мерена како потен- 
цијална per capita потрошувачка на произведени и еколошки блага, тесно 
е поврзана со идниот производствен потенцијал, кој пак од своја страна во 
себе ги инкорпорира ефектите на технолошкиот прогрес. Како основни 
компоненти на производствениот потенцијал се јавуваат произведениот 
(артифициелен) и еколошкиот (природен) капитал.

Пропозицијата за не-опаѓање на благосостојбата, концептот на 
одржлив развој бара да се почитува во услови на респективно не-на- 
малување на вкупните резерви на капитал (збирот од артифициелен и 
природен капитал) за било кој период. Ваквото барање имплицира односи 
на супституција помеѓу двата вида на капитал. Супституцијата, под 
влијание на техничкиот прогрес и зголемената економска ефикасност, 
треба да го овозможи не-опаѓањето на вкупниот капитал, но под претпо- 
ставка евентуелното опаѓање на природниот капитал да не ја надмине 
вредноста на нето~порастот на артифициелниот капитал.

Почитувајќи го прегходното треба, сепак, да се имаво предвид дека 
теоријата недвосмислено се изјаснила против севозможноста на суп- 
ституцијата (под влијание на технолошкиот прогрес). Затоа, реално е да 
се очекува дека со пораст на произведениот капитал ќе расте и еколошката 
деградација Во овој случај превенцијата треба да се најде во порастот на 
лазарниот  трошок на полуцијата т.е. цената што економскиот субјект ја 
плаќа на пазарот за користење на еколошки блага. Значи, колкава и да е 4

4
Commission mondiaie sur l’environnement et developpement: Notre arenir a tous, p. 51 -  

според : Thiery de Montbria! -  redacteur (1990): Rapport annuel mondial sur le systeme economique 
et les strategies, Institut francais des relations internationales, DUNOD, Paris.
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веројатноста дека во случајот со животната средина како еколошки капи- 
тал отсуствува т.н. Гифенов парадокс, сепак, „...реалната цена во сенка на 
еколошките добра ќе продолжи да расте во согласност со економскиот 
раст и оттука пазарниот трошок на полуцијата треба да расте соодветно. 
Затоа прашањето на одржливоста суштински е поврзано со третманот на 
екстерналиите”.5

Реализацијата на ваквиот концепт во практиката поставува бројни 
дилеми. Тие произлегуваат пред се од присутните неизвесности и науч- 
ни контроверзи околу почетното ниво на иреверзибилни антропогени 
трансформации на еквилибриумот во животната средина, односно нив- 
ните консеквенции и начинот на нивното совладување. Потоа присутни 
се тешкотиите околу издвојувањето на суштинските, но се уште ап~ 
страктни принципи околу водењето на соодветна економска политика. 
Сепак, се чини дека клучното прашање е поврзано со конвергенцијата на 
поединечните антиципации. Пазарниот механизам со своите недоста- 
тоци може да даде само субоптимални ефекти. Екстерното утврдување на 
соодветни правци, правила и иницијативни механизми од страна на 
државата, кои ќе бидат реализирани преку пазарот, се единствена алтер- 
натива за насочување на индивидуалните антиципации. Се разбира, со 
оглед на недостатоците на самата држава, останува потенцијалната опас- 
ност од унакажување на „долгорочните визии”. Придржувањето до науч- 
ното информирање, со соодветна консидерација на краткорочната ефи- 
касност, може да конституира адекватен режим на економски мерки и 
инструменти.

3. Еколошката ди м ен зи ја  на развојот кај зем јит ево т ранзиција

Крахот на порано владејачката идеологија во земјите кои денес 
поминуваат низ период на транзиција, го означува пресвртот по пра- 
шањето на односот кон животната средина. Владејачките норми од видот 
на оние кои прокламираа дека „...природата претставува објект кој треба 
да биде ремоделиран од страна на човекот, затоа што овој знае да 
дизајнира „коректен” релјеф”6, очигледно припаѓаат на минатото. Про- 
блемот со загрозената животна средина, конституиран не per ѕе, туку како 
резултанта од техничките, економските и други релации што човекот ги 
воспоставил со животната средина, се наметнува со исклучителен интен-

5
Nicolaisen Jon, Dean Andrew and Hoeller Peter (1991): Economics and the environment: A  

survey o f  issues and policy options, OECD Economic studies, No 16, p. 16.
6

Thiery de Montbrial -  redacteur (1990) -  IFRI, ibid., p. 336.
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зитет, кој уште и добива на тежина заради драматичните околности низ 
кои минуваат овие земји.

Практиката се повеќе ја потврдува честопати експлоатираната асо- 
цијативна теза за овие стопанства кои наликуваат на „...гумени топки, што 
паѓаат, но потоа високо отскокнуваат... пред се поради тоа што -  ”... се 
работи за земји кои поаѓаат од исклучително ниско ниво на развиеност”.7 
Значи станува збор за стопанства со силно изразени пресврти во движе- 
њето. Токму затоа во вакви услови пристапувањето кон еколошката про- 
блематика кое за своја референца го зема опаѓањето на макроекономските 
агрегатни големини (пред се индустриското производство), како основа 
за пасивен еколошки однос, содржи бројни опасности. Постоењето на 
контракциони лимити кај секое стопанство бара континуитет во зашти- 
тата на животната средина. Амбициите присутни во секоја земја во тран- 
зиција, за рамноправно учество во меѓународните економски институции 
и интеграции (навистина при различни претпоставки за реализација кај 
одделни земји) само дополнително го потенцираат претходното.8

Прецизирањето на основните извори на неповолните еколошки 
состојби во животната средина кај земјите во транзиција ја дава претпо- 
ставката за вистинско етаблирање на еколошката димензија. Речиси без 
исклучок, за сите нив корените на денешните состојби се гледаат во:

-  структурните дисторзии во стопанството,
-  високата енергетска интензивност, и
-  ниското техничко-технолошко ниво на опременост на стопан- 

ството, посебно во индустријата.
Во услови на непочитување на економските законитости во мина- 

тото, стопанствата на овие земји, добија структури со доминантно при- 
суство на суровинско-зависни индустриски гранки. Цените на енер- 
генсите, бенефицирани и неподложени на пазарни импулси, условијави- 
сока енергетска интензивност.9 Ако на сето ова се додаде и присуството

7
Jan Vanus, директор на вашингтонската економско-истражувачка група „PlanEkon” -  

цитирано според -  Milica Kostic (1994): Sre olitiji jaz, Perspektive, EP, br. 5, avgust, str. 5.
8

Дури и скоро формираната Светска трговска организација (WTO) како едно од своите 
4 основни задолженија, за себе и за своите членки, ја прифати грижата за складност во 
развојот, т.е. грижата за односот помеѓу трговијата и екологијата.

9
Истражувањата укажуваат дека енергетската интензивност кај земјите во транзиција 

во однос на високоразвиените земји е така висока да дури и да се започне веднаш со целосна 
либерализација на цените и со воведување на најсовремена технологија, таа сепак до 2010 
година пак ќе остане се уште многу повисока во однос на западните стандарди. За ова 
поопширно: Srboljub Antic (1994): „Odiseja 2010”, Perspektive EP, Beograd, br. 6, str. 4-7.
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на технологија која воопшто не ги задоволува современите еколошки 
стандарди, тогаш впечатокот (негативен) е комплетен.

Радикалното менување на еколошките состојби добиени како си- 
нергетски ефект од влијанието на ваквите извори, очигледно не е можно 
преку ноќ. Во секој случај лоцираноста на жариштата во доменот на 
стопанството, инсистира на преземање на соодветни мерки во доменот на 
економската политика, со чија помош сукцесивно би се извршувале 
неопходните економски преобразби. Како битен предуслов притоа се 
јавува доследната посветеност од страна на релевантните државни ин- 
ституции кон овие проблеми, со почитување на премисата за испреплете- 
ност на економската и еколошката проблематика и за одрж лив р азво ј. 
Огтаму како најчесто ирисутни еколошки цели во економскиге политики 
на земјите во транзиција се среќаваат:10

-  постепена обнова на сите нивои на производство, заснована врз 
градуелна транзиција на имдустријата кон ниско-отпадни (low-waste) 
технолошхи процеси на производство и комплексни без-отпадни (waste- 
free) форми на производство;

-  подобрување на економскиот менацмент со природните ресурси 
преку имплементирање на принципотpolluer-payer;

-  етаблирање на соодветен м онит оринг систем и во врска со него 
обезбедување на потполни, достапни и бесплатни информации за состој- 
бите во животната средина;

-  конституирање на соодветни законски, економски, оперативни и 
системски претпоставки за обезбедување превентивни ефекти;

-  подигање на нивото на еколошката едукација итн.
Вака поставените задачи се остваруваат преку бројни мерки и 

инструменти. Она што од аспект на економската трансформација во овие 
земји е посебно значајно, тоа се мерките со еколошка конотација кои се 
преземаат во рамки на политиките на реструктурирање. Најчесто станува 
збор за step-by-step имплементација, при што суштината се исцрпува во: 
промена на дотогашната гранска структура на стопанството и адекватно 
технолошко ажурирање. Редуцирањето на високото учество на индус- 
триските гранки, „гладни^ за суровини и енергија, проследено со зго- 
лемување на учеството на гранките кои пред се базираат на научни 
инпути, би можело да ја даде, од еколошки аспект, пожелната стопанска 
структура. На ова се надоврзуваат продлабочените технолошки промени

10
Изборот е направен врз основа на бројни извештаи и анализи за состојбата во повеќе 

земји во транзиција: Словачка, Русија, Албанија, Белорусија, Романија, Полска итн.
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засновани врз воведување на современа, ресурсно и енергетски, конзер- 
вационо ориентирана технологија, со истовремено затворање на пре- 
кинатите интерни технолошки врски во економските субјекти поради 
целос- но процесирање на секундарните суровини.

Околностите во речиси сите земји во транзиција (иако постојат 
разлики од еден случај до друг) за реализација на амбициозните по- 
литики на реструктурирање, а преку нив и за соодветна еколошка за- 
штита, се навистина неповолни. На ниското ниво на еколошко знаење, 
неефикасната државна администрација и неадекватното еколошко за- 
конодавство, се придодаваат и оние од економска природа, кои имаат се 
чини исклучително рестриктивна улога. Во прв ред станува збор за: 
опаѓањето на ОП; инсуфициенцијата на кредити за технолошко ожи- 
вување на стопанството; присутната инсолвентност; неоствареното еко- 
лошко оптоварување на претпријатијата приватизирани во почетниот 
бран на прива- тизацијата итн. Сублимат на сите нив преставува растеч- 
киот јаз меѓу обемот на потребните финансиски средства за спрове- 
дување на еколошките програми и потенцијалниот капацитет на 
расположливите извори на средства.

Искуствата од развиените земји зборуваат дека годишните тро- 
шоци за еколошка заштита се движат на нивото од 2,5 -  3% од GNP, од 
што околу половина поднесува државата (на пример СА Д- 55%, Австрија 
преку 70%), а останатиот дел бизнис секторот. Респективните износи во 
земјите во транзиција се многу пониски (во Белорусија во 1991/92 година 
само 0,2-0,4% од GNP се издвојува за еколошка заштита). Доколку се земе 
во предвид високата контракција на интерните извори на финансиската 
поддршка (државниот буџет и акумулационите фондови на стопанството 
во целина), тогаш останува очекувањето од екстерни извори (странски 
инвестиции -  joint ventures и меѓународна помош преку соодветни еко- 
лошки програми).

Речиси неизбежниот буџетски дефицит воопшто не овозможува 
алиментирање на било какви интерни еколошки програми. Ако има 
отстапувања, тогаш се работи за поддршка на површни мерки без било 
какви позначајни ефекти: идентификација на извори на загадување, про- 
ценка на потребите за еколошка опрема итн. Вклучувањето на сто- 
панството во директното обезбедување на финансиските средства за 
еколошка заштита речиси е минорно. He само заради празните аку- 
мулациони фондови (кај се уште неприватизираните економски субјек- 
ти), туку и поради се уште неадекватната еколошка легислатива, која им 
овозможи на голем број приватизирани економски субјекти избегнување 
на еколошките обврски (т.е. не се наплати нивното искористување на
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животната средина и дојде до појава на т.н. еколошка задолженост -  
enviromental indebtedness).

Екстерната финансиска поддршка со одредени исклучоци отсус- 
твува во позначајна мерка. Тоа пред се се однесува на приватниот капитал, 
но и на разните мултилатерални и билатерални програми, преку кои 
иако пристигнува одредена помош таа сепак е недоволна и не може во 
позначителна мерка да ја промени состојбата.

Решението во вакви услови во голем број земји се наоѓа во востано- 
вувањето на држ авни еколош ки ф ондови , кои во најголем дел би се 
алиментирале од наплатените надоместоци од економските субјекти за 
искористување на животната средина (примена на принципит polluer-pa- 
уег), делумно од средствата прибрани преку платена приватизација на 
некогашните државни претпријатија итн. Нормално претпоставка е пос- 
тоење на разработено еколошко законодавство. Од вака прибраните средс- 
тва подоцна се доделуваат субвенции (според прецизни критериуми) на 
оние економски субјекти кои преземаат инвестициони зафати со претпос- 
тавени еколошки реперкусии, или пак т.н. „меки” кредити (кредити со 
непазарни, редуцирани камати). Претпоставката од која притоа се поаѓа е 
таа дека во процесот на реструктурирање на стопанството „тврдите” 
Заеми (со комерцијални камати) понудени на финансискиот пазар не ја 
обезбедуваат неопходната помош.

4. Еколош киот п роблем  како сегмент од транзитивниот п ер и о д  
од  економскиот р а зв о ј на М акедонија

Компетитивноста н а  еколошкиот проблем  во  усл о в и  на т ранзиција

Во услови на преод кон нов стопански ситем, т.е. кон релативно нов 
амбиент за стопанисување, се чини како кај нас да се подзаборава на 11

11
Посебно е интересна формата Debt for Nature Swap, односно договори на ниво на влади 

на развиени и земји во транзиција, каде за реализација на сопствени еколошки програми во 
земјата во транзиција, другата страна т.е. развиената земја (или земји) одобрува соодветно 
отпишување на екстерниот долг. Илустративен во оваа смисла е примерот со договорот 
склучен во 1990 година меѓу владите на Полска и Финска. За реализација на 23 поголеми 
заеднички инвестициони проекти во Полска во периодот од 1991 до 1993 година, финската 
влада отпишала како противвредност 6,6 милиони ECU од своите поранешни побарувања 
према Полска.

12
Во 1991 година во Белорусија 20% од трошоците за намалување на нивото на полуција 

биле потполно субвенционирани преку соодветни вонбуџетски фондови.
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проблемот со загрозувањето. на животната средина. Ниското ниво на 
развиеност на македонската економија, високиот интерен и екстерен 
дефицит, дебалансот на релација труд-капитал, структурните дисторзии 
итн. се само некои од проблемите кои во дадениот момент во Македонија 
се поакутни во однос на еколошкиот проблем (впрочем како и во другите 
земји во транзиција). Нивното влијание е пресудно за негово етаблирање 
на маргините на научниот интерес. Сепак, присуетвото на „критична 
маса” на загрозеност на животната средина кај нас се чини ја дава 
клучната повратна спрега која не дозволува негова ефемерност. Раз- 
решувањето на еколошкиот проблем се јавува, сепак, како значаен предус- 
лов на идниот развој на Македонија. Сето ова ја наметнува потребата од 
еколошко профилирање на идниот развој на земјата. Доколку се подлегне 
под бремето на проблемите кои со себе ги носи преодот кон пазарна 
економија и процесот на приватизација на општествениот капитал, во 
правец на евентуално „оставање” на еколошкиот проблем за решавање во 
некои идни, подобри времиња, неповратно се испушта шансата за о о  
тварување на еколошки прифатлив цивилизациски тренд. Во тој случај 
неизбежен е континуитетот во искористување на природните ресурси 
под нивната позитивна цена, со иреверзибилни последици од прод- 
лабочувањето на расчекорот помеѓу економските и еколошките показа- 
тели. Занемарувањето на еколошката димензија во овој случај се појавува 
со сиот свој интензитет: сиром аш но општество и  м н о гу  загадена живот- 
н а с р е д и н а Р

Во секој случај ниедна земја, а во тој контекст и нашата, не може да 
остане на дефанзивни и задоцнети позиции во приспособувањето кон 
еколошката димензија Динамиката на развој на новите пазари е доволна 
причина за тоа. Во онаа мерка во која новите правни, технички или 
социјални норми со еколошки призвук ќе бидат прифатливи во конку- 
рентската борба на пазарот, во толку тој (пазарот) ќе добива нова еко- 
лошка обоеност. Промените во овој правец во една силна економија (на 
пример, пазарот на ЕУ), претставуваат импулс за соодветни промени и кај 
комитентите на светскиот пазар. Сето ова се изразува преку интегрирање- 
то на еколошкиот аспект како дел од имиџот на производот или услугата,

13
Интересно е да се спомне дека прашањето на актуелноста на еколошкиот проблем, 

иако не во таква форма, се поставува не само кај нас (како пример на неразвиена и земја во 
транзиција), туку и кај развиените земји. Доволен показател за тоа е се поприсутниот 
принцип  на реализам т.е. можноста и способноста да се има разбирање (la possibilite de 
concevoir) за потребата од таква економска политика која во дадениот момент ќе ги сер- 
висира пред се другите поприоритетни задачи (невработеност, инфлација итн.), се разбира 
со занемарување на решавањето на еколошките проблеми.



224 ПЕЦЕНЕДАНОВСКИ

од една страна, односно преку појава на специфични пазари на деполуци- 
они технологии, пазар на услуги за соодветен третман на отпадоците и 
други еко-услуги итн. (на пример, во ЕУ проценето е дека ваквите пазари 
„растат” со просечна годишна стапка од 5-10%). ГТрофитните импулси 
сега ќе ги мотивираат екстерните актери на ваквите пазари да ги прифатат 
новите спецификации. Во случајот на Македонија, со оглед на речиси 
институцинализираната ориентација кон ЕУ, дилемата е како економски- 
те субјекти, кои се уште не ги „почувствувале” ваквите сигнали, да се 
наведат на тоа. Единствено решение во новите услови е стимулирање на 
доброволно преземање на интернализација на еколошките трошоци и 
ризици.

Стратешкиот прист ап како претпоставка за реш авањ е  
н а еколошкиот проблем

Растечкото влијание, неизвесностите и научните контроверзи кои 
се повеќе го обележуваат полето на животната средина, како и она на 
долгорочните развојни модели, несомнено претпоставуваат комплексен 
и стратешки пристап кон оваа проблематика. Денес речиси е невозможен 
пристапот кој базира единствено на стандардна cost-benefit анализа. Ова 
дотолку повеќе поради се поголемата испреплетеност на економските и 
еколошките проблеми.

Развојната стратегија сфатена како визија на посакуваната и можна 
економска и општествена стварност треба да го содржи и аспектот кој го 
третира односот меѓу економскиот развој и заштитата на животната 
средина. Овој засебен сегмент на вкупната развојна стратегија се јавува 
како збир на критериуми и стандарди, мерки и прописи со кои се 
настојува да се заштити животната средина. Тој го дава неопходниот 
еколошки профил на вкупната стратегија, истовремено уважувајќи ги 
базичните премиси на кои таа почива.

Пазарната економија нужно баоа почитување на деловната авто- 
номност на стопанскиот субјект и пазарот (со неговите законитости) како 
концептуална парадигма на развојот. Во вакви услови воспоставувањето 
на врската меѓу автономниот стопански субјект, воден од неговата целна 
функција на максимирање на профитот и целите поставени со развојната 
стратегија може да се изврши само со почитување на принципит е на  
посредност  и  неутралност. Значи интенцијата е да се оди кон предизви- 
кување соодветен интерес кај стопанскиот субјект кој својата активност 
ќе ја насочи во правецот којшто во исто време ќе обезбеди реализација и 
на пошироките, општествените цели. Улогата на колективните инстанци
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во овој случај би се состоела во идентификација на ориентациите, т.е. 
стратешките крит ериум и  во кои ќе се оцртуваат заедничките елементи. 
Од ваквите критериуми се очекува оневозможување на било какво ар- 
битрирање засновано на ултимативни визии, односно спречување на 
прејудицирани, дополнителни правци. Значи основна полуга во реализа- 
цијата на приодот добиваат стратешките крит ериум и  во вид на уп раву- 
вачки инф орм ации  наменети на економскиот субјект, кои тој би ги зел во 
предвид при организирање на својата активност.

Овие околности во кои се изградува стратегијата на заштита на 
животната средина, како сегмент на развојната стратегија се наметнуваат 
како пропозициони поставки кои мора да се почитуваат. Во оваа смисла 
стратегијата на заштита и унапредување на животната средина мора како 
конечна формулација да се подигне на ниво на интегрален пристап кон 
развојот, засновајќи се притоа на барањето, влијанието на секој стопански 
субјект врз животната средина да не се посматра исклучиво само во рамки 
на еколошките парамегри, туку да се проицира во вкупноста на оп- 
штествената коицепција на развојот. Со тоа се става акцент врз ориента- 
цијата за зачувување на квалитетот на животната средина, а со тоа и 
квалитетот на живот како основна причина за создавање на нови вреднос- 
ти.

Ваквиот интегрален пристап во изградбата на овој сегмент на 
развојната стратегија ќе овозможи надминување на досегашниот еднос- 
тавен, фрагментиран и нецелосен пристап. Востановувањето само на 
директ ни забран и  мора да биде надополнето со адекватни даночни и 
инвестициони стимулации за евентуално придржување кон стандардите 
или нивно подобрување. Профитот создаден врз основа на неплатено 
искористување на ресурси, треба да биде допо лнително оданочен, но и да 
се стимулираат дејностите кои создаваат вредности со знаење и рацио- 
нална употреба на ресурсите. Сето ова во рамките на еден комплексен 
приод кој води сметка за заштита на животната средина од веројатни и 
објективни еколошки ризици и антиципирање на таков развој кој нема да 
ја загрозува животната средина.

На прв поглед се чини дека ваквиот начин на размислување ја 
насочува проценката на ризикот и мерките за заштита исклучиво кон 
барањето за заштита на животната средина, со запоставување на можнос- 
тите за максимирање на профитната категорија. Изгледа како ова да е 
рационален однос „резервиран” само за високо развиена економија во 
која дел од масата профит, општеството преку соодветни механизми го 
насочува кон заштита на животната средина. Меѓутоа, вистината е дека 
ваквиот пристап може да биде нереален само во општествена заедница
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која својот социјален мир го купува на сметка на уништување на „својата” 
животна средина. Ова во голема мерка е релевантно и за нашата земја со 
оглед на фактот што настојуваме приближувањето кон Европската унија 
да го изведеме со ослободување од наследените идеолошки и политички 
грешки.

Операционализацијата на вака дефинираната стратегија на зашти- 
та на животната средина бара не само соодветен и основен законски 
проект (кој кај нас е во фаза на донесување), туку и цела низа на 
придружни и дополнителни конкретни закони кои би се однесувале на 
одделните компоненти на животната средина- земјиште, водни ресурси 
и воздух. Задолжителна примена во овој случај би морале да најдат 
принципите на: селективност  (издвојување на приоритетните прашања 
на заштитата од интерес за целата земја), принципот  на инт егралност  
(посебно во поглед на превентивното дејствување) и принципот  на  
одрж ливост на развојот ; се разбира, усогласеви со базичните принципи 
на посредност и неутралност, од кои се поаѓа во дефинирање на развојна- 
та стратегија во целина.

Стратешкиот пристап веќе според својата суштина го наметнува и 
исклучително важното прашање на избор на адекватни локазат ели  за 
оценка на квалитетот на самата животна средина и квалитетот на живот, 
кој не може да се вреднува надвор од неа, бидејќи таа се јавува како 
„support of human life”. Ерго, показателите во овој случај претставуваат 
референтна и компаративна рамка за проверување на сопствените (оп- 
штествени) вредности и цели. Со оглед на релативно послабите пазарни 
импулси во овој домен, тие добиваат на тежина. Имено, сега тие според 
еднонасочната информација (во вид на мерка на еколошката политика) од 
носителот на општествениот интерес кон стопанскиот субјект се јавуваат 
како реверс на повратната спрега воспоставена меѓу нив. Значи, тоа се 
информации кои претпоставуваат постоење на специф ичен инф орм ацио- 
н е н м о д е л , кој за свои извори ќе ги има сите стопански субјекти, потенци- 
јални загадувачи на животната средина.

Присутната практика, пред се кај економски неразвиените земји, на 
снижување на меѓународно востановените еколошки стандарди, води 
кон потенцијална опасност од „еколошка агресија” (преку увоз на нечис- 
та технологија). Затоа конституирањето на адекватен информационен 
модел се јавува како исклучително значајна алка во доследната ре- 
ализација на стратешкиот пристап и претпоставка за водење на конзис- 
тентна еколошка политика, респонзивна и компетентна и надвор од 
државните граници. Токму затоа во нашата земја реална е потребата од 
воспоставување на соодветен инф орм ационен  м одел, како систем на



ЕКОЛОШКИТЕ ИМПЛИКАЦИИ HA РАЗВОЈОТ ВО УСЛОВИ НА ТРАНЗИЦИЈА 227

индикатори и мерки за ефикасно управување со животната средина. 
Притоа основни би биле агрегатните индикатори кои можат да дадат 
синтетски израз на перформансите на средината, со посебно потенцира- 
но место за оние кои се однесуваат на економиката на животната средина 
(менаџмент со природните ресурси, идентификација на потребните 
трошоци за репарирање итн.). Самиот информационен модел би се 
засновал на потребата од апсолутна просторна покриеност на животната 
средина со овој мерен систем.

Е колош ка ориент ација на економската политика

Еколошки профилираната развојна стратегија својата практична 
реализација може да ја најде во соодветна економска политика поставена 
на еколошка основа. Вклучувањето на еколошката компонента во конвен- 
ционалната економска политика претставува суптилна задача, со оглед на 
фактот што нејзините дотогашни принципи, задачи и носители треба да 
доживеат свое редефинирање, а согласно на тоа да се изберат адекватните 
мерки и инструменти.

Креирањето на еколошка економска политика како конкретно ожи- 
вотворување на претходно дефинираната (и еколошки профилирана) 
развојна стратегија, бара инкорпорирање на основните премиси на стра- 
тегијата во самиот концепт на политиката. Појдовна основа притоа секако 
е почитувањето на пазарнит е законитости и  деловнат а автономност на  
стопанскиот субјект . Токму тука се јавуваат основните потешкотии во 
формулирањето на политиката. Имено, пазарот е оној механизам кој 
дозволува негативните ефекти од еколошката криза да се јават како 
деривати, т.е. пропратни појави од дејствувањето на стопанскиот субјект 
кој често дури и не е свесен за последиците од нив. Од друга страна, 
пазарот се јавува како единствен механизам кој може (и треба) да ја 
овозможи валоризацијата на клучните елементи на политиката: пресмет- 
ка најпрвин на штетата, но и на заштитните мерки т.е. нивната рентабил- 
ност. Економската пресметка, која во овој случај се сведува на миними- 
зирање на општествениот губиток од загрозената околина и опште- 
ствениот трошок поради преземените мерки за еколошка заштита, насто- 
јува да го одбегне пазарот. Меѓутоа, се чини дека сите досегашни обиди 
(во практиката) за зачувување на животната средина надвор од соодветна 
и целосна економска пресметка, со помош исклучиво на неекономски 
мерки се покажала како недоволно ефикасна како на полето на еко- 
номската рационалност така и на полето на еколошкото подобрување.
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Почитувањето и инкорпорирањето на премисит е на развојната 
стратегија во економската политика, бара преформулирање и на неј- 
зините сопствени п ри н ц и п и . Како основни притоа се јавуваат следните:

-  принципот на комлатибилност со животната среди н а  кој подраз- 
бира повисоко ниво на ефикасност со истовремено зачувување на суп- 
станцијата,

-  приоритет на примената на превент ивни  во однос на коректив- 
н и  мерки и инструменти (односно трансфер на интересот од последици- 
те кок причините),

-  ц ел осн о , а не фрагментарно и н корп ори рањ е на еколошката 
ориент ација во стопанството, т.е. нејзина имплементација не само во 
индустријата туку и во сите останати дејности,

-  прифаќање на еколошките проблеми како ком п лексни  (нивното 
целосно отстранување безусловно бара елиминирање и на синергетскиот 
ефект).

Присуството на овие нови принципи е значајно не само од аспект 
на редефинирање на конвенционалните задачи на економската политика, 
туку и како потреба за изнаоѓање на нивен адекватен сооднос. Ова во 
смисла на познавање на потребите за средства кои ќе произлезат од 
реализацијата на одредениот пристап кон животната средина, а кои ќе ја 
лимитираат можноста за реализирање на други задачи. Средствата по- 
трошени во исполнување на задачата за заштита на животната средина 
(без оглед на начинот на нивното индуцирање) редовно отвораат дефи- 
цит во реализацијата на други задачи. Ова посебно доаѓа до израз во 
услови на недоволна економска развиеност, каков што е случајот со 
нашата земја. Оттука како глобални и долгорочни еколошки задачи, во 
сегашниве услови на транзиција, пред економската политика кај нас, 
несомнено, свое место би морале да најдат:

-  намалување на полуцијата во рамки на толерантните лимити,
-  отстранување на екстремните нарушувања на животната средина,
-  дооформување на соодветните пред се економски бариери со 

превентивни ефекти,
-  установување на транспарентен и економски прифатлив менаџ- 

мент на рационална употреба на природните ресурси итн.
Економската политика, која во себе ја има инкорпорирано задачата 

за заштита на животната средина, мора да го приспособи во таа насока и 
својот инструментариум. Со оглед на високиот степен на ризик кој се 
јавува при искористување на животната средина (како последица на
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спротивноста на поединечниот и општествениот интерес и автонсшнос- 
та на стопанскиот субјект), мерките на економската политика преземени 
во контекст на нејзината еколошка компонента треба да претставуваат 
повратни спреги, т.е. нови сигнали и калкулативни елементи кои го 
тангираат однесувањето на економскиот субјект. Тие треба да го прину- 
дат на продлабочена консидерација на ефектите од неговата активкост 
врз животната средина. Почитувајќи ја деловната автономност, преку нив 
треба да се доставаг нови мотиви и сигнали кои ќе доведат до промена во 
неговото однесување на релација кон животната средина. Поаѓајќи од 
ваквата пропозиција приоритет треба да се даде на оние мерки и инстру- 
менти кои дејствуваат на принцип на стимулирање, поттикнување (на 
пример: субвенции, р а зм ен л и ви  права за загадувањ е итн.). Сепак, притоа 
не смеат да се испуштат од предвид нарушувањата на животната средина 
кои имаат рвцидивен статус (заостанати полуции, дефорестадии итн.), во 
чие отстранување не можат да помогнат претходните мерки. Во таков 
случај неопходно е дополнување со ригидни мерки и инструменти 
(директ ни забран и ; техничко-технолошки ст андарди итн.).

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 1 11

[1] Arsky Yu. М. (1994): Financing ecological projects by the commercial sektor in countries with a
transition economy, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Moscow.

[2] Dlesk Mihael (1992): EkoloSki kriteriji i strategija privrednog razvoja, Ekonomska misao, 2/1992,
Beograd, str. 201-207.

[3] Godard Olivier, Beaumois Olivier (1994): Economic, croissance et environnement -  De nouvelles
strategies pour de nouvelles relations, Revue economique, Numero hors serie, Paris, p. 143-176.

[4] Janiga Jan, Hanusova Daniela (1994): State environmental policy o f the Slovak Republic, Ministry
of the environment, Bratislava.

[5] Lavigne Marie (1994): La transition en Europe centrale -  Interpretations et votes alternatives,
Revue economique, No 3, mai, Paris, p. 857-867.

[6] Medvedev V. F. (1994): Republic o f Belarus: Economic development and the environment, Eco
nomic Commission for Europe.

[7] Ministry of the environment of Finland (1994): Finish experience o f environmental cooperation
with neighbouring eastern and southern regions, Helsinki.

[8] Nicolaisen Jon, Dean Andrew and Hoeller Peter (1991): Economics and the environment: A
survey o f issues and policy options, OECD Economic Studies, No 16, Paris, p. 7 ^ 0 .

[9] Panariti Narin (1994): National experience in environmental policy financing in Albania, The
Comitee for Environmental Protection and Preservation, Tirana.

[10] Passet Rene -  redacteur (1980): Une approche multidisciplinaire de Venvironnement, Economica,
Paris.

[11] Romania National Commission for Economic Forecasting: (1994): R om an ian  econ om y a n d  the
environment, Bucharest.

[12] Thiery de Montbrial (redacteur) Institut francais des relations intemationales, (1990): Rapport
Annuel Mondial sur le Systeme Economique et les Strategies, DUNOD, Paris.



230 ПЕЦЕ HE ДАН ОВСКИ

PeceNEDANOVSKI

ENVIRONMENTAL IMPLICATIONS OF DEVELOPMENT IN TERMS OF TRANSITION 
(AS ESSAY ON THE MACEDONIAN EXAMPLE)

(S u m m a ry)

The theoretical concept of sustainable development represents an ambitious effort to reconcile 
economic development with environmental protection (regardless of the economic development 
level). It is based upon the search for a way to establish a permanent intergenerational compromise for 
preserving the present capacity of the environment.

The transition period that the post-socialist countries have been going through has been bur
dened by many uncertainties which inhibit the proper solution of the environmental problem. The in
herited structural distortions in the economic structure, high energy intensity, and technical and 
technological backwardness attract the attention as the most important sources of environmental pollu
tion. Their relativization is connected to the need for considerable financial support. In terms of the 
significant contraction of domestic financial resources much hope has been put into obtaining support 
from the developed countries and international institutions.

The decreased competitiveness of the environmental problem is characteristic of Macedonia, 
too, bearing in mind that it has been going through a transition period. In these conditions the strategic 
approach appears to be a precondition for the establishment of environmental protection on a per
manent basis. The economic policy should implement the environmental dimension within this context. 
The main intention should be solving the environmental problems by implementation of measures and 
investments of a "stimulating character", while those of a rigid nature should be only complementary.



Виолета ЧЕПУЈНОСКА, Ѓ о р ѓи  ЧЕПУЈНОСКИ

КВАЛИТЕТОТ, РЕИНЖЕНЕРИНГОТ И РАЗВО ЈОТ 
ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАНЗИЦИЈА

В овед

Технолошкиот развој на една земја обично се анализира во според- 
ба со трендот на технолошкиот развој на развиените земји во светот. При 
оценката на технолошкиот развој на земјата секогаш се поаѓа од застапе- 
носта на новите технологии и патенти во деловните процеси и во 
животот воопшто.

Времето во кое што живееме и дејствуваме се карактеризира со 
масовна примена на компјутерите. He постои сомнение дека информа- 
тичката технологија ги промени сите области на човековите активности.

Компјутерите ја променија нашата ефикасност и ефективност во 
работењето, ја зголемија продуктивноста и внесоа нов дух во животот, 
нов квалитет во работата и нов стил во деловните односи.

Во информатичката револуција односот кон квалитетот на произво- 
дот и производните и деловните процеси доби нова димензија. Така, 
контролата на квалитетот од производните процеси се прошири во сите 
деловни процеси во организацијата и се разви пристапот тотална контро- 
ла н а  квалитетот1 [1].

Овој пристап за прв пат е промовиран во САД, но во практиката 
најпрво заживеал во Јапонија, во периодот на остварувањето на познати- 
от „boom" во квалитетот.

Новата димензија на тоталната контрола на квалитетот е: следењ е  
н а  потребите и  желбите н а  купувачите. *

Total Quality Control.
1
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Овој пристап во последните години се унапредува со следење на 
трошоците на производот во примената, со градење на систем за квалитет 
во претпријатијата и квалитетот го доби предзнакот управување [2].

Управувањето со квалитетот, од своја страна, претставува еко- 
номска, техничко-технолошка, психо-социолошка активност која бара 
тимска работа на повеќе нивоа и степени. Координацијата започнува со 
вработените по одреден систем за квалитет во претпријатијата и се шири 
по гранките, стопанските сектори, националните стопански пазари па се 
до европскиот и светскиот пазар. Примената на информатичката тех~ 
нологија и новиот пристап на управување со квалитетот отвораат по- 
широки можности за поуспешно решавање на некои од акутните и 
глобалните проблеми на развојот на земјите и економиите во транзиција.

Реинж енерингот , исто така, овозможува изнаоѓање и воведување 
на нови подобри решенија во секој производен и деловен процес, во 
секоја операција [3]. Реинженерингот за основа го зема појдовниот ква- 
литет на суровините, енергијата, процесите, операциите и услугите. 
Реинженерингот се заснова на веќе создадениот, постојниот реален 
капитал. За н его  н е  се пот ребни голем и  н о ви  капитали и  инвест иции  
што толку м н о гу  недостасуваат во земјите и  економиите во  т ранзиција. 
Со тоа тој ги намалува тешкотиите и притисоците на страната на 
дефицитите на капиталните сметки, на сметката на трговскиот и плат- 
ниот биланс итн. Секоја креативна идеја е реален фактор на реинже- 
нерингот.

Идеите за реинж енерингот  се однесуваат н а подобрувањ ет о н а  
квалитетоту на смалувањето на трошоците во  работењето, н а  смалу- 
вањето н а  дефектите -  д о  пост игнувмвето н а бездефектно лроизводст во, 
н а смалувањето на времето на производст вениот  тек, на смалувањето на  
учесни цит ево работата и сл. Со сето тоа се овозможува фаќање приклучок 
со современите знаења и умеења така неопходни заотворениот натпревар 
на светскиот пазар.

Поради сето тоа, квалитетот, у  инженерингот и развојот, така 
непосредно и цврсто поврзани и меѓузависни во современиот економски 
развој, имаат особено место и значење во земјите и економиите во 
транзиција, посебно во помалите како што е нашата* 1

1. За поврзаност а п ом еѓу квалитетот, реинж енерингот  и развојот

Појдовна основа што ги поврзува квалитетот и реинженерингот е 
системот за квалитет. Изграден врз филозофијата на Деминговиот (De- 
ming) круг „Plan-Do-Check-Action” за база ги има стандардните оператив-
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н и  постапки (СОП ) за реализирање на работите во секој сектор на 
работната организација (сл. 1).

Дизајн,
Маркетинг проектирање

ПЛАНИРАЈ 
(Plan)

Сервис

v Q Q

Продажба|

КОРИГИРАЈ 
(Act)

ИЗВРШИ 
(Do)

SOP
(Набавка

ч
Пакување

^Производство

,Х»РОВЕРИ
(Check)

Сл. 1 -  Кругот на квалитетот

Системот за квалитет овозможува дефинирање на квалитетот спо- 
ред барањата и желбите на купувачите, што треба постојано да се следат и 
да се документираат. Бидејќи тие барања се разликуваат, се ја вува  потре- 
бата о д  изработка н а  исти ви д о ви  п рои зводи  за исти н ам ен и  и  упот реби  
н о  со р а зл и ч н и  квалитети. Со тоа се создава нов простор и можности за 
креативните луѓе да произведуваат во помали серии и со помали тро- 
шоци. Реинженерингот, затоа се наметнува како неограничена можност 
за унапредување на сите деловни процеси.

Секоја земја и секоја организација може да изградува „ с в о ј специ- 
ф ичен квалитет” според барањата и вкусовите на пазарот, може да изгра- 
дува своја препознатливост и свој рејтинг.

Нивото на квалитетот е во позитивна корелација со нивото на 
развојот на земјата и организацијата. Исто така, колку повеќе процеси на 
реинженеринг се остваруваат во организациите толку повеќе може да се 
изведат нивоа на подобрување на квалитетот, толку поголем развој може 
да се оствари (сл. 2).

Покрај сето тоа, фактот што реинженерингот во најголема мерка 
зависи од знаењата, инвентивноста, креативноста на поединецот или 
тимот, а тоа кај нас во основа е присутно, насочувањето кон квалитетот и 
реинженерингот е од посебно значење за нас, односно за сите земји и 
економии во транзиција.



Сл. 2 -  Спиралата на квалитетот, реинженерингот и развојот

2  Можностите и  насоките н а  развојот  на организациит е 
во  периодот на т ранзиција

Периодот на транзиција што во оваа прилика ние го третираме како 
премин на земјата (организациите) од старата кон новата парадигма [3], е 
сврзан со радикални промени во деловните односи на микро и макро 
план.

Од аспект на квалитетот земјите и организациите од старата пара- 
дигма се карактеризираат со следниве белези [4,5]:

-  производство на големи серии со ист квалитет;
-  голема нестабилност на квалитетот на производите како последи- 

ца од варијабилноста на квалитетот на суровините и процесите;
-  ниска технолошка дисциплина;
-  контрола на квалитет организирана само за поправка на дефекти- 

те;
-  постигнување на релативно низок квалитет со преголеми тро- 

шоци на производство;
-  непрецизна дефинираност на обврските и одговорностите;
-  несоодветна грижа за дефектите и трошоците во работењето;
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-  обезбедување на квалитетот по сопствен дизајн без неопходното 
истражување на барањата на купувачите;

-  непостоење на „стандардни оперативни постапки за квалитет” 
при извршувањето на секоја операција;

-  непостоење на повратни информации за квалитетот со цел за 
спречување на дефектите во следниот циклус и др.

За разлика од нив, организациите од новата парадигма се карак- 
теризираат со следните белези:

-  производство на мали серии со различни квалитети;
-  квалитет во одреден интервал, познат како „6 ст”2 квалитет;
-  висока технолошка и деловна дисциплина (JIT)3;
-  контрола на квалитет организирана поради „превентива на ква- 

литетот”;
-  минимизирање на трошоците за квалитет;
-  дефинирање и исполнување на обврските и одговорностите за 

квалитетот по принципот „Направи добро од прв пат”;
-  анализа на дефектите;
-  обезбедување на квалитет според барањата на купувачите (Market

ing концепт);
-  изграден систем за квалитет и негова информатичка поддршка;
-  примена на кругот на квалитетот во сите работни функции во ор- 

ганизацијата;
-  примена на реинженерингот во унапредувањето на сите деловни 

процеси итн.
Организациите од новата парадигма денес се препознаваат по 

следните три имиња [3]:

Организација Организација Организација
CO која од

Тотално управу- 
вање со кпалите- џ учм
тот

Сл. 3 -  Тренд на развој на организациите во светот

2
о  -  дисперзија

3
Just In Time
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Тие шго не можат или не направат напор да се вклучат во еден од 
овие три степени на развој и модернизација во своето работење остану- 
ваат надвор од можностите за деловна комуникација, развој и опстанок. 
Тоа е посебна шанса, но и предуиредување за земјите и економиите во 
транзиција Тие треба да се соочуваат со ироблемите на два големи 
фронта -  фронтот на недостаточната развиеност, со дефицитите, инфла- 
цијата и нзстабилноста, од една, и фронтот на прогресот и иднината, од 
друга страна. Само со истрајна и беспоштедна борба на двата фронта 
земјите и економиите во транзиција можат да обезбедат подостоинствено 
место и опстанок во иднината.

3. Научниот пристап и  реинж енерингот

Четвртата гехнолошка револуција го носи предзнакот научна Ре~ 
инженерингот, како деловен стил, заснован врз научните методи, овоз- 
можува брз и ефикасен развој.

Ре^шженерингот не е привилегија само на богатите или на развие- 
ните. Тој е придобивка на образованите или поточно на оние кои учат и 
го применуваат знаењето во практиката. Јапонското искуство покажа дека 
од неразвиена земја, која произведува со слаб квалитет, со ниски цени, 
преку реинженерингот може да се стигне до највисоките цели. До 1963 
година јапонците ги учеа технологиите од развиениот свет, ги примену- 
ваа знаењата во практиката, ги унапредуваа и создадоа свои технологии. 
Денес, светст ги учи нивните технологии, постапки и организации на 
работење и управување со кои се остварува ефикасен развој чии каракте- 
ристики се препознатливиот квалитет и конкурентноста на глобалниот 
пазар.

Научните методи коишто најчесто се користат во подобрувањето на 
квалитетот се групирани по области како, на пример, [4]:

-  методи за управувањето со работите и развојот,
-  методи за развој на дизајнот,
-  методи на маркетингот,
-  методи за унапредување на организацијата на работата,
-  методи за осовременување на метрологијата,
-  методи за подобрување на ефикасноста на контролата,
-  статистичките методи во проектирањето на квалитетот и др.
Преку примери од примената на статистичките методи во проекти- 

рањето и обезбедувањето на квалитетот ќе се обидехме да ја илустрираме
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нивната значајна улога во реинженерингот и напредокот што произлегу- 
ва од тоа.

3.1. Тагучи-евиот  (Taguchi) пристап во  проектирањето на квалитетот

Тагучи успеал сложената метода на потполн планиран експери- 
мент да ја поедностави во инженерската практика со примена на ортого» 
налната матрица. На тој начин може да се добие независна оценка за 
влијанието на секој поединечен фактор врз карактеристиките на квалите- 
тот и нивните заемни дејствувања врз основа на мал број експерименти.

Со цел да се подобри квалитетот на стаклото [6], испитувано е 
влијанието на десет адитиви во две концектрации. Кога би се применила 
методата на потполн факторен експеримент би биле потребни 210 = 1024 
експерименти. Со методата на Тагучи, преку изведување на 16 експери- 
менти се добиени корисни и достаточно репрезентативни сознанија. Ова 
поедноставување на методата е многу значајно и од аспект на заштеда на 
време, материјал, енергија и средства.

Со користење на Парето-вата (Paretto) анализа се откриваат нај- 
значајните влијаиија на адитивите врз физичко-хемиските својства:

Температура на течење: Ti02+’ Na20"
Непроѕирност: Ti02 +
Отпорност спрема киселини: Na20  +, Li20 +, А1?0 3 +, Na2SiF6+
Еластичност: Ti02 + ,
Стисливост: Na20 +
Всушност, со примена на ортогоналната матрица се открива насо- 

ката и големината на влијанието на секој пооделен фактор врз набљудува- 
ните физичко-хемиски својства, што не може да се добие од мерните 
вредности на својствата. Секако, оваа метода можеме да ја применуваме во 
нашите индустриски процеси и да ги менуваме квалитетите на сите 
производи со различни адитиви, според желбите и барањата на купу- 
вачите и на тој начин да понудиме различни квалитети од еден производ. 
Дотолку повеќе што за тоа не ни се потребни ниту големи инвестиции 
ниту откажз/вања или забавување на стабилизационите и реформските 
активности, туку, напротив, примената на научните методи придонесува 
за нивна афирмација и поефикасна реализација.

3.2. Регресионат а анализа во  оптимализирањето н а  процесит е

Во технолошките процеси, често пати, се работи со различен квали- 
тет на суровини, и тоа директно се одразува врз квалитетот на производи-
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те. Машините исто така создаваат варијации. Со технологиите се про- 
пишани параметрите на процесот во одреден интервал.

Преку примена на регресионата анализа може да се утврдат кванти- 
тативните зависности на показателите на квалитетот и факторите на 
производството и да се постигне оптималниот однос:

КВ АЛИТЕТ / ТРОШОЦИ

За илустрација на можностите за примена на регресионата анализа 
во реинженерингот, за оптимализирањето на процесите, може да ни 
послужи следниов пример од нашата практика [7]:

Во производството на десно-десна плетенина се варирани следниве 
параметри:

-  густина на плетенината Dv = 9,0 do 15,6 kot/cm2
Dh = 9,0 do 10,0 kot/cm2 
c = Dv/Dh

-  финост на предивото Tt = 17,20,25 tex,

-  финост на машината Е = 16 и 14.

Плетенините произведени со варијација на сите овие фактори се 
испитувани по јачината на прскање како комплексен показател на квали- 
тетот. Но од тие вредности не може да се добие сознание за најповолните 
услови во поглед на трошоците за производството.

Преку регресионата анализа е изведен моделот на квантитативната 
зависност на јачината на прскање од факторите на процесот:

Fp = 25,334 + l,844Ttp -  2,427c + 0,832 Ttp E -  1,04 cE

Познавајќи го овој модел на ^висност можеме при секој нов 
квалитет на предиво и нова вредност на густина на плетенината на 
машините со различна финост да го  п р ед в и д увш е  и  п рограм и рам е  
квалитетот и  да остваруваме сери ја  квалитети.

Тоа сознание ни користи при набавката на суровините и при 
понудата на производите на пазар.

Очигледно е дека и во овој случај не постојат никакви ограничува- 
ња, ниту пречки да ги оптимализираме процесите и да го постигнеме 
најдобриот квалитет при најмалите трошоци на производство. За тоа не 
се потребни ниту нов капитал ниту нови машини и апарати ниту некои



КВАЛИТЕТОТ, РЕИНЖЕНЕРИНГОТ И РАЗВОЈОТ 239

други недостижни услови за земјите и економиите во транзиција, особе- 
но за нас.

3.3. Д исперзионат а анализа и  рационализирањ ет о на енергијат а

Заштедата на енергијата предизвикува посебен интерес во совреме- 
ниот менаџмент. Во технолошките процеси не се води достаточна грижа 
за заштеда на енергијата во наши услови. Така на пример, при оценка на 
квалитетот на текстурираниот полиестерски филамент не е доволно да се 
контролира само вредносниот показател на својството, туку е значајно да 
се одреди и температурниот режим на текстурирање, при што се добива 
најдобриот квалитет со најмала потрошувачка на енергија. Со технологи- 
јата на текстурирање се дефинирани температурните интервали на при- 
марниот грејач од 190 до 235аС и на секундарниот од 170 до 215°С. 
Изведени се експерименти за секои 5 степени и мерени се својствата 
значајни за квалитетот: јачината на кинењето и издолжувањето. Резулта- 
тите од мерењето не покажаа значителни разлики во својствата, што се 
должи на фактот што секоја вредност е средна аритметичка големина од 
десет мерења, иако коефициентот на варијација ја изразува нехомогенос- 
та на својствата

Со примена на двофакторната анализа и Данкановиот (Duncan) 
критериум се добива сознание дека најпогодна температура на примар- 
ниот грејач е 210°С, а на секундарниот 195°С. При тие услови се постиг- 
нува значителна промена на својствата и најмала варијација по нив. Исто 
така, на тој начин се постигнува голема заштеда на енергијата, односно 
смалување на трошоците.

Зошто тогаш текстурирањето да не се изведува точно на овие 
температури кога технички тоа е изводливо и многу едноставно?

Зошто да не се применува дисперзионата анализа како метода на 
реинженерингот во утврдувањето на значајноста на факторите на произ- 
водството врз варијациите во квалитетот кога за тоа не се потребни 
големи нови инвестиции?

3.4. Контролнит е карти и „ 6 о ” квалитетот

Со контролните карти може да се одржува стабилен технолошкиот 
процес (операција), дефинирајќи го интервалот на варијација на дадено- 
то својство, пресметан како контролни граници:

Kg,d = X ± 3 a

каде што: Kg,d -  контролни граници,
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X -  дефинирана вредност на својството,
a  -  стандардна девијација (дозволеко отстапување според станд- 

ардот за квалитет).
Современите машини се конструирани по овој принцип, а старите 

машини можат да  се компјутеризираат н а о во ј п р и н ц и п  со релат ивно  
м али инвест иции; н о  со поголем а инвент ивт ст ; креативност и  н ауч ен  
пристап.

својство

3.5. Паретовите ди ја гр а м и  и  загубите

Паретовиот дијаграм е универзална метода за анализа на загубите 
во работењето изразени како дефекти во материјалите, во процесите, во 
операциите, загубено време и сл.

дефектм

Сл. 5 -  Паретов пристап
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Со Паретовиот пристап се открива бројот или процентот на дефек- 
тите и местото каде тие се случуваат. Со тоа сознание може да се спречат 
дефектите во следниот циклус на работа.

Оваа метода во практиката покажува многу добри резултати. Така на 
пр., во еден конкретен случај во конфекциското производство [8], се 
смалија дефектите од 16% на 6% при линиската контрола и од 8% на 4% 
при завршната контрола. Со други зборови, тоа говори дека продуктив- 
носта се зголемува за 16 % и се остварија заштеди од околу 100 000 ДМ за 
еден месец.

Има уште низа различни методи, некои од нив многу едноставни, 
некои повеќе сложени, но ниедна не е несовладлива за нас. Сите тие може 
да се проучуваат и вградуваат во работата и на тој начин да се изградува и 
применува деловниот модел -  „организација која учи”.

Преку примената на овие методи може да се оствари и понуди 
квалитет на производите што ќе бидат конкурентни на пазарот и препоз- 
натливи по ознаката made in Macedonia.

4. Промените, проблемите и развојот

Со економскиот развој во светот, повеќе години наназад, се изграду- 
ват.н. филозофијана „ЗЕ”: економија, енергија, екологија. Во таанасока, 
се градат развојните стратегии на макро и микро план со цел да се смалат 
трошоците за енергија, материјал и вода, да се интензивираат и компјуте- 
ризираат процесите, да се унапредува квалитетот и да се заштити живот- 
ната средина..

Кризата којашто ја чувствуваме бара промени и тоа радикални, на 
макро и микро план.

Организациите, како во стопанските, така и во нестопанските деј- 
ности се уште работат со квалитетот на знаењето коешто ги задоволуваше 
потребите на индустриската револуција.

Имплементацијата на информатичката технологија ја зголеми тех- 
ничката оспособеност на организациите, но останува уште голем простор 
за техничко-технолоппсо усовршување на производствените процеси и 
уште многу поголем простор за одцелните деловни процеси.

Глобалниот европски и светски пазар го поставуваат условот на- 
речен тотален квалитет. Нашите организации немаат друга алтернатива, 
освен да го применат моделот на тоталното управување со квалитетот, за 
да го фатат приклучокот со актуелниот прогрес и со светскиот пазар.
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Преминот кон „организаци ја со тотален квалит еѓ’ претпоставува 
големи промени, бидејќи бара решавање на крупни проблеми како што 
се:

-  премин од декларативно кон реално оживотворување на пазарни- 
от пристап,

-  примена на научниот пристап во работењето,
-  промена на деловниот морал и односот кон работата и обврските,
-  промена на свеста,
-  унапредување на знаењето за решавање на проблемите што ги 

наметнуваат промените итн.
Нашите проблеми отпочнуваат со стравот од неизвесноста од ут- 

решнината, со недефинираноста на сопственоста, со несигурноста ѕна 
работното место, со нискиот животен стандард, со фрустрациите за 
работа и сл.

Проблемите се многубројни и тешки, но сите тие ни се добро 
познати, произлегуваат од постојните состојби и не можат да се разрешат 
без радикални промени.

Промените, според тоа, се неизбежни и неодложни. Притоа, нај- 
значајно станува да се определи насоката и интензитетот на промените. 
Нив ги дефинираат развиените земји во светот. Нам ни останува да ги 
проучуваме тие трендови и да ги искористуваме можностите кои ги 
имаме за да овладуваме со промените што е можно по ефективно и 
поефикасно.

Сл. 6 -  Патот на квалитетот и развојот
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Знаењето е најбрзиот пат за овладувањето со промените (сл. 6), за 
промена на свеста на поединецот, за промена на односот кон работата 
Кога знаењето ќе биде присутно кај најголемиот број вработени во една 
организација се остварува развојот во соодветната микро средина. Истата 
таа насока се однесува и за развојот на земјата Во еден преглед на 
американскиот институт за индустриски инженери се заклучува дека 
преку 50% од 3 000 испитувани организации одговориле дека во послед- 
ните пет години инвестирале во обука на работниците за подобрување на 
квалитетот на производите и услугите и дека постигнале подобрување на 
квалитетот и продуктивноста во 73,5% од случаите [9].

Реинженерингот е универзален пристап кој дава шанси на сите 
креативни луѓе, без обзир на нивната стручна оспособеност и работна 
функција, да се вклучат во иновирање и во рационализирање на сите 
видови деловни процеси.

Со реинженерингот може да се остваруваат промени, да се воведе 
тоталното управување со квалитетот, да се изградува „организацијат а  
к о ја у ч и ” и да се следат,, организациит е о д  светска класа”. Кон овој тип на 
организации може и треба да стреми секоја работна организација, ако сака 
и ако знае да се мобилизира во правата насока, на правиот начин, односно 
ако има раководство способно и подготвено за реинженеринг.

За остварувањето на развој од овој вид не се потребни големи, 
недостижни, уште помалку туѓи инвестиции. За тоа е потребно само 
знаење за градење на систем за масовно учење и образование за нови 
пристапи во развојот, интегрално управување со квалитетот, воведување 
на научниот пристап во работата

Преку остварувањето на новиот прис^ап кон квалитетот и ре- 
инженерингот може да се активираат, исто така, голем број луѓе кои сега 
го имаат префиксот „превработени” или „невработени”.

Квалитетот и реинженерингот се битни елементи на моделот на 
економскиот растеж и развој за структурно прилагодување и стабилиза- 
ција во земјите и економиите во транзиција Со нив се овозможува 
подобрување на технолошката дисциплина во работањето, зголемување 
на продуктивноста, смалување на трошоците.

Со сето тоа, се придонесува за подобрувањето на условите и разме- 
ната со странските партнери, односно остварувањето на динамичен 
развој, извозна ориентација и поврзување со светот и светскиот пазар со 
релативна стабилност на економијата и социјалните состојби во нашата 
земја
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Наместо заклучок

Размислувањата за развојот на земјата, или за развојот на организа- 
цијата, безрезервно се сврзува со инвестициите. Таа спрега не се оспорува. 
Таа можност е секогаш отворена

Но, во овие наши услови сега, кога производствените организации 
работат со 30-40% од капацигетите, а организациите од нестопанските 
дејности „работат колку да работат” и да преживеат, во услови кога 
„превработеноста” и „невработеноста” се тема бр. 1, мораме да ги бараме 
патиштата и можносите за излегување од кризата, пред се со сопствени 
средства и можности.

Ние ја имаме најзначајната претпоставка на развојот, го имаме 
интелектуалниот потенцијал кој овладеал со деловните процеси и ин- 
форматичката технологија. Овој креативен потенцијал треба да се моти- 
вира за да поведе процес на масовно образование и воведување на новите 
пристапи познати како тотален квалитет и реинженеринг.

Во тие процеси треба да се отстранат сите дефекти, загуби и 
нерационалности во работењето, а преку тоа да се обезбедат средства кои 
може да послужат како иницијален капитал за решавање на малите 
проблеми. Но, тие процеси ќе го поттикнат трајниот процес на ната- 
мошно усовршување и оспособување на организацијата за присуство на 
глобалниот пазар, од каде треба да се очекува профит за повисок степен на 
развој.

Преку научни и образовни програми организирани на ниво на 
државата би можел да се покрене реинжецерингот во повеќе организа- 
ции, а истовремено по индустриски гранки и дејности, како и да се 
трасира насоката на развој на организациите според современите светски 
стандарди:

Ние сме сигурни дека образованието за достигнувањето на „орга- 
низацијата со TQM”, се до „организацијата од светска класа” е подобрата 
и посигурната алтернатива за излез од кризата отколку чекањето нешто 
да се случи или некој да помогне.
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QUALITY, RE-ENGINEERING AND DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES IN TRANSITION

( S u m m a r y )

The direction of the countries in transition has been marked out by the global European and 
world markets. A condition for presence in these markets is a total business quality as a strategy of the 
country, and each organization in particular.

It is a new approach regarding quality which requires major changes in the people’s concious- 
ness, and their work attitudes. These changes may be realized only through the education of all 
employees in the organization, and organizations, because the total quality is a concern of all the 
employees in the organization and, at the state level, organizations are interconnected in their penetra
tion into the global market and development.

The re-engineering, as a business style, may motivate all employees for a creative business, and 
improvement of business processes, and hence to productivity increases, and cost reduction. Our reser
ves for making profit seem to exist latently in the re-engineering.

The achievement of the total quality by means of re-engineering is one of the certain directions 
for development, and a latent possibility for making profit.





ЕКСТЕРНА ПОДДРШКА





А рит онЖ И К О В

КОНЦИПИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ 
ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ПЕРИОДОТ НА ТРАГОИЦИ Ј АТА

1. Условите за изготување на концепција за меѓународните еко- 
номски односи на Република Македонија денес се мошне лоши. Нај- 
напред да ги спомнеме најтривијадните. За прв пат Македонија стекна 
целосна сувереност, па според тоа за прв пат треба да изготвува сосема 
самостојна стратегија за овие односи. Таква стратегија СР Македонија 
изготвуваше и во рамките на СФРЈ, но таа мораше да ги почитува 
основнцте принципи и насоки на нејзината стратегија, што не беше 
секогаш оптимално решение за македонското стопанство. Според тоа, 
поранешното искуство во овој домен може само делумно да се користи.

Транзицијата како процес кој се разви во земјите на Средна и 
Источна Европа претставува специфичен процес на трансформација на 
сопственоста, на стопанската структура, на начинот на стопанисување, на 
регионалната ориентација за стопанска соработка и др. Такви радикални 
процеси до денес не се познати во стопанската историја од најново време, 
па затоа и нема некој теоретски фундамент врз кој ќе се објаснуваат овие 
процеси и ќе се конципираат нови стратегии. Згора на тоа треба да се 
додаде дека секоја земја што се наоѓа во овој процес на транзиција има 
свои специфичности, па затоа и концепциите, ако постојат во некои земји, 
не можат просто да се копираат, бидејќи се создадени сообразно на 
спецификите на тие земји.

Специфичност за Македонија е, освен создавањето на модерна 
суверена и независна држава, и економската блокада што е заведена 
против СР Југославија од страна на ООН, а која на директен начин се 
одразува на нашето стопанство, а посебно на нашита економска соработка 
со странство, бидејќи најголем број комуникации на Македонија со
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странство (ПТТ врски, железница, автопат, електродалноводен систем, 
меѓусебна стоковна размена итн.) се остваруваа преку нејзината те- 
риторија или преку нејзините институции. Тоа, меѓу другото, има ди- 
ректна врска со редуцирањето на нашата економска соработка со 
странство во последниве три години.

Затворањето на границата за промет со стоки и патници од страна 
на Грција со Македонија претставува уште една специфичност, која 
предизвика и ќе предизвикува мошне тешки и негатвни последници за 
меѓународната економска соработка на Македонија, бидејќи преку со- 
лунското пристаниште се реализираше македонскиот извоз и увоз од 
прекуморските земји.

Овие специфичности уште помалку дозволуваат да се црпе стран- 
ското искуство за создавање на една оптимална стратегија за економската 
соработка на Македонија со странство, иако колку што ни е познато не 
постојат релевантни странски искуства, ниту применливи теоретски 
принципи во овој домен.

Ако се има предвид дека политичките па и воените судири на 
Балканот и пошироко се уште не се завршени, изградување на една 
стратегија за меѓународна економска соработка влегува во сферата на 
метафизиката Мошне застрашувачко е предвидувањето на Институтот за 
економски науки од Белград по овој проблем: „Нашата оценка е ела- 
борирана во студијата работена во рамките на истражувачкиот проект 
„Програма за економско заздравување, стопанскиот систем и мерки на 
економската политика во 1994 година” дека зоните на Балканот, Средна 
Европа, Блискиот Исток и Јужниот Медитеран е на почеток на серија 
нарушувања и затоа предност ќе има онаа држава и оној народ кој: а) 
побрзо и поуспешно ќе ја стабилизира и динамизира економијата, б) 
поефикасно ќе постигне социјален и политички консензус за национал- 
ните приоритети, и в) ќе обезбеди поквалитетна финансиска, воена, 
технолошка и политичка поддршка во меѓународното опкружување”.1

Накусо изнесените неповолни услови за изработка на стратегија за 
меѓународната економска соработка на Мекедонија не би требело да ги 
декуражира носителите на власта и стручните служби да се зафатат со 
овој проблем, со однапред стекнато сознание дека таа стратегија само во 
принцип може да биде долгорочна, но во детали ќе треба да трпи 
метаморфози, така како ќе се менуваат условите на стопанисување во 
земјата и условите за соработка во опкружувањето и во светот во целина

1
С. СтројановиЛ и др., Макроекономска стабилизација -  алтернативни приступ, ИЕН, 

Београд, 1994, стр. 9.
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2. Независно од тоа какви се условите во националната економија и 
во опкружувањето секоја национална економија треба да има своја страте- 
гија за економска соработка со странство, затоа што само преку неа ќе се 
селекционираат приоритетите, ќе се изврши регионална ориентација на 
економската соработка, ќе се стимулира трансформацијата на стопанската 
структура и ќе се избере системот на економска соработка со странство 
(заштитен или либерален).

Меѓутоа, добро е познато дека градителите на архитектурата на 
новиот меѓународен економски поредок имаат своја глобална визија за 
светското стопанство, неговиот развој и меѓународната економска сора- 
ботка. Секое спротивставување на поединечна земја на тие проекции би 
значело нејзино самоубиство. Единствено Кина е во положба да се 
спротивставува на одредени процеси што ги диктираат творците на 
новиот економски поредок и успешно да ги амортизира нивните прити- 
соци, па дури и тие да се вратат како бумеранг врз нивното стопанство.

Меѓутоа, и творците на новиот економски поредок не се слободни 
во своето дејствување и тие се ограничени од постоењето на еден друг 
таканаречен мега-тренд кој е асиметричен и контрапродуктивен во однос 
т  .*зѓа-трендот што го диктираат тие. Тие форсираат „...технолошки 
иновации и со новите технологии индуцирани структурни промени и 
технолошки просперитетни нации”, додека другиот мега-тренд форсира 
„демографски раст и демографски потенцијал, односно демографска екс- 
панзија на нации”.2

Овие два мега-тренда се судрираат токму на географскиот простор 
на кој се наоѓа и Македонија. Нивната кохезиона сила е мошне голема, a 
вториот мега-тренд е многу близу до нас, па дури може да се каже дека и 
делумно му припаѓаме. Затоа, доколку постои можност да се избира 
треба, преку изработка на стратегија за меѓународна економска соработка, 
да се поврземе, макар и како периферно подрачје, претежно со тех- 
нолошко развиените, динамички и уредени простори со посебен систем 
на ред на вредности што се создавале со децении и векови во развиените 
земји. Така ќе биде избегната замката Македонија да се вклучи во подрач- 
јето каде што доминира демографската експанзија, бедата и каде што 
изгледите за стопански развој се минимални.

Веднаш треба да се нагласи дека изработка на стратегија за еко- 
номска соработка со странство бара тимска работа, анализа на многу 
квантитативни показатели и интердисциплинарно проучување на оп-

2
Група автори, Стратегија повратка Југославије на светско тржиште, ИЕН, Београд, 

1994, стр. 14.
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штествените и економските процеси во дадениот период за да можат да се 
утврдат глобалните тенденции на меѓународната економска соработка и 
можностите за поволно вклопување на земјата во меѓународната поделба 
на трудот. Затоа во рефератот ќе бидат елаборирани некои принципи врз 
кои треба да се темели стратегијата на Македонија за нејзината меѓуна- 
родна економска соработка, а која треба да и обезбеди побрзо и поинтен- 
зивно вклучување во светските стопански текови и обезбедување 
поинтензивен стопански развој, користејќи ги надворешните фактори на 
развој.

3. Пред да се пристапи кон изработка на стратегија за меѓународна- 
та соработка на Македонија неопходно е да се утврдат правата и обврските 
на Македонија по различни мегународни билатерални и мултилатерал- 
ни договори што ги склучила во време на своето постоење СФРЈ, бидејќи 
Македонија претендира да биде сукцесор на СФРЈ, а тоа значи дека 
меѓународнитв договори се рамка во која може да се изградува стратегија- 
та без да се задре во интересите на страните-договорнички. Во овој поглед 
многу маклу е сторено. Додека преговорите во Женева за поделба на 
подвижниот и неподвижниот имот меѓу поранешните републики се 
одржуваат екстензивно (без поголеми резултати), преговорите за правно- 
то наследство воопшто не се започнати. СР Југославија во најново време 
во врска со меѓусебното признавање на новосоздадените држави во 
рамките на поранешна Југославија, меѓу другото како посебен услов го 
поставува признавањето на правото таа да биде единствен правен наслед- 
ник, во континуитет, од создавањето на Југославија во 1918 година па се 
до нејзиното распаѓање во 1991 година. Тоа значи дека во тој случај секоја 
новосоздадена држава ќе треба да започне од почеток да воспоставува 
договорнички мултилатерални и билатерални односи со суверени др- 
жави и меѓународни институции. Сметајќи на долгорочност на решава- 
њето на проблемот на правното наследство одделните новосоздадени 
држави, па и Македонија, започнаа процес на преговори, пред се, со 
меѓународни инститиции (Светската банка, Меѓународниот монетарен 
фонд, ГАТТ, Европскиот совет, КЕБС и др.) за пристапување кон тие 
асоцијации и регулирање на меѓусебните права и обврски. Слични 
преговори се водат и со многу други земји, но тој процес е многу бавен, 
бидејќи Македонија како мала и неразвиена земја не претставува некој 
сериозен економски партнер за било која земја или меѓународна инсти- 
туција. Да беше решено прашањето за правното наследство на СФР Ј меѓу 
сукцесорите, за Република Македонија ќе беше многу полесно да се вкучи 
во меѓународната економска соработка и да изгради стратегија на таа 
соработка, почитувајќи ги интересите на сите договорнички страни.
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Постојниов вакуум им овозможува на одцелни земји да го блокираат 
зачленувањето на Македонија во разни меѓународни организации (ус- 
пешно тоа го прави Грција, поставувајќи вето на приемот на Македонија 
во КЕБС, во Советот на Европа) или нејзино присуство на меѓународната 
сцена (спортска, културна, научна и др.).

4. Поради гореспомнатиот вакуум во правниот континуитет на 
Република Македонија, а со цел да се добие влезница за меѓународната 
сцена треба интензивно да се работи на два колосека. Едниот е да се 
настојува да се забрза решавањето на прашањето за правното наследство 
на сите новосоздадени земји што потекнуваат од поранешна Југославија, 
и вториот е да се интензивираат контактите и преговорите со сите 
заинтересирани држави и меѓународни организации за восиоставување 
меѓусебни договорнички односи. Вториот приод е мошне макотрпен и 
долготраен, но имајќи ја предвид уценувачката позиција што ја зазема СР 
Југославија кон сите новосоздадени земји, може да се процени дека, ако 
не се случи некој радикален пресврт во понатамошната соседска полити- 
ка, токму овој приод за новосоздадените земји да биде попродуктивен од 
оној што предвидува очекување да се договори правната сукцесија меѓу 
земјите наследнички на СФР Ј.

5. За интегрирање на македонското стопанство во меѓународната 
економска заедница треба да ги прифати „правилата на игра” што се 
воспоставени преку различни меѓународни организации, конвенции или 
специјализирани агенции на ООН. Во голем број од нив Македонија не е 
членка или не е потписничка на тие конвенции, но тоа не пречи нивните 
правила да не се применуваат и пред да се оствари членството. Процесот 
е веке започнат со пристапувањето кон ЕАН кодификацијата на произво- 
дите, што овозможува македонските стоки со такво одбележување да 
бидат предмет на продажба во најголемите стоковни куќи во Европа и 
светот. Тоа треба да се стори и со прифаќањето на Конвенцијата за 
квалитетот на производите, позната под името ИСО 9000, стандардите за 
пакување на стоките, стандардите за транспортната амбалажа, еколошки- 
те стандарди, здравствените, ветеринарните, безбедносните и други нор- 
мативи, итн.

6. За воспоставување на пазарни услови на стопанисување и на 
економска соработка со странство е неопходно да се организира врз 
трајна основа пазар на пари на капитал и на работна сила, на кои пазари 
ќе имаат рамноправен пристап како домашните така и странските сто- 
пански субјекти. На тој начин интегралниот пазар станува транспарен- 
тен и сите учесници имаат еднакво право на него да влегуваат и од него да 
излегуваат, а притоа да не остваруваат поголеми печалби или поголеми
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загуби од просечните печалби и загуби што се реализираат на пазарот. 
Овие принципи со децении се негуваат во развиениот свет, па затоа само 
под такви услови фирмите од светот ќе дојдат да соработуваат со нашите 
домашни фирми за заедничко задоволство и интерес.

7. Поради специфичната положба во која се најде Македонија по 
распаѓањето на Југославија, намалувањето на внатрешниот пазар, ембар- 
гото што се спроведува од страна на ООН кон СР Југославија, а кое 
директно ги ограничува и македонските економски врски со странство, 
како и затворањето на границата од страна на Грција за премин на секаков 
вид стока и домашни патници кон Македонија, извршија мошне големо 
редуцирање на нејзината стокозна размена со странство. Недоволниот 
дотур на репроматеријали, енергенти и други резервни делови го забаву- 
ваат производството или во некои капацитети сосем го сопираат. Тоа од 
своја страна уште повеќе ги намалува одвишоците на стоки за извоз, па 
така и на овој начин се отвораше негативната спирала на намалување на 
стоковната размена на Македонија со странство. Така, сега когД треба да се 
воспостави концепција за стратегијата за стоковната размена со странс- 
тво, се поставува дилемата дали треба да се размислува за концепција на 
експанзија на странските пазари или, пак, за концепција која треба да 
овозможи враќање на Македонија на светскиот пазар, а особено враќање 
кон пазарите на поранешните републики кои сега се самостојни и 
суверени земји, но чија стопанска структура се надополнува со маке- 
донската и возможни се мошне интензивни стоковни размени меѓу овие 
новосоздадени држави.

Ако се има предвид големината на македонското стопанство и 
неговата зависност од странските пазари природно би било да се прифати 
стратегијата на отворено стопанство во функција на стопанскиот развој. 
Во тој контекс сите видови економски трансакции би биле либерализира- 
ни и би се настојувало тие да се искористат во насочување на развојот со 
цел да се намали јазот што го дели македонското стопанство од најголе- 
миот број нејзини економски партне*. л. Меѓутоа, имајќи предвид дека 
македонското стопанство се наоѓа пред колапс, дека опкружувањето не е 
благонаклонето за соработка со македонските фирми и дека основните 
перформанси кои ја определуваат способноста и насоченоста на стопанс- 
твото за интензивно учество во интеграционите и развојните текови во 
светот не се позитивни, концепцијата на отворено стопанство станува 
далечна визија Тоа не значи дека Македонија треба да се откаже од 
ваквата концепција, бидејќи таа денес е доминантен модел во светот, што 
ја протежираат и многу меѓународни институции и организации, кои 
учествуваат во градењето на архитектурата на новиот економски поредок,
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но таа мора да биде корегирана таму каде што отворениот пазар очевидно 
би предизвикал фундаментални нарушувања во македонското стопанс- 
тво. Впрочем и најортодоксните земји на пазарната економија и на 
отворениот пазар во голем број случаи прибегнуваат кон примена на 
рестриктивни мерки со цел да се заштити некој помал или поголем 
национален интерес. Ако се прифати оваа стратегија тогаш треба да се 
дефинира и односот кон билатералната и мултилатералната економска 
соработка

8. Испреплетеноста на економските вреки меѓу земјите на совреме- 
ното ниво на развиеност е мошне голема Токму таа испреплетеност ја 
наметна потребата земјите, како суверени субјекти, да се договараат за 
непречена меѓусебна економска соработка Тој процес што започнал со 
билатерално договарање полека преминал на преговарање на повеќе 
партнери чии интереси се заеднички, па така дошло до воспоставување на 
мултилатерална соработка која денес е доминантна во светот. Затоа, 
Македонија во прв ред треба да се определи за преговори и вклучување во 
економската соработка што се темели на мултилатерални договори, затоа 
што на тој начин стекнува привилегија на учество во повеќе национални 
пазари или на цел регион што е поголема корист отколку да се преговара 
со секоја земја посебно и да се освојува пазарен простор чекор по чекор.

Во таа насока примордијална задача на Мекедонија е да се вклучи во 
системот на ГАТТ3, (Македонија и Хрватска во ГАТТ и Мултилатерални- 
те трговски прговори имаат статус на посматрачи, со можност наскоро да 
започнат преговори за стекнување статус на полноправно членство) која 
во најкус рок ќе прерасне во Меѓународна трговска организација, каде 
што ќе се утврдуваат основните принципи не само за меѓународната 
стоковна размена туку и трансфер на капиталот, услугите и технологија- 
та. Земја надвор од овој систем не ќе има голема перспектива во развојот и 
во учеството во меѓународната поделба на трудот. Членувањето на Маке- 
донија во Меѓународниот монетарен фонд, Меѓународната банка за 
обнова и развој и Европската банка за обнова и развој веќе ги даваат првите 
резултати во обезбедување не само на стабилност на вредноста на нацио- 
налната валута туку и севкупна економска стабилност, што без поддршка 
на овие инстутуции сигурно никогаш не би можела да ги обезбеди.

9. Традиционалните стопански партнери на Македонија се лоцира- 
ни во Европа. Во Европа доминантен пазар е пазарот наЕвропската унија.

з
ГАТТ зазал став дека со распаѓањето на СФРЈ ниту една збмја што произлегува од неа 

нема наследно право, туку секоја треба да ја помине процедурата на пристапување кон 
ГАТТ како нова членка.
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Co земјите од оваа заедница Македонија има интензивна стоковна разме- 
на, набавува технологија и опрема, најголемите заеми се добиени од ова 
подрачје и најголем број на времено вработени македонски работници во 
странство се во Европската унија Овие неколку глобални фа!сти зборуваат 
дека по природа Македонија е предодредена на интензивна економска 
соработка со овој регион, тоа го правела и додека била во рамките на i 
СФР Ј, а тоа ќе треба да го прави и во иднина Со проширување на Унијата 
со пет нови членки нејзината специфична тежина уште повеќе ќе се 
зголеми, а ќе се зголеми, фигуративно речено, и нејзината кохезиона моќ. 
Од друга страна, скоро сите земји од Средна Европа, Медитеранскиот 
басен и Африка имаат спогодби за асоцијација со Европската унија, што 
значи дека и тие порано или покасно ќе ги прифатат условите и правилата 
на конкуренцијата на овој пазар. Таа реалност не само што ја наметнува 
потребата Македонија да ги негува тесните економски врски што досега 
ги воспоставила со овој регион туку треба да утврди стратегија на 
адаптирање кон принципите на Унијата за да може еден ден, во пода- 
лечна иднина, да се јави како кандидат за полноправно зачленување во 
неа. Македонија ги започна преговорите со ЕУ за воспоставување дого- 
ворнички односи, но тие тешко се водат поради негативниот став што го 
манифестира Грција во сите меѓународни институции и организации, па 
и во Европската унија.

10. Вториот регион што е од витално значење за меѓународнат;а 
економска соработка на Македонија е регионот на поранешниот Со- 
ветски Сојуз. Покрај размената на стоки, мошне важна улога играше 
македонската градежна оператива, која изведуваше обемни градежни 
работи, било по систем клуч на рака, или како кооперанти на други 
проектантски или градежни претпријатија од домашно или странско 
потекло. Со распаѓањето на Советскиот Сојуз и првичните дезориента- 
ции, полека започнуваат да се консолидираат поранешните економски 
врски со одделни претпријатија, чии делови сега се наоѓаат во новите 
држави (Русија, Украина, Белорусиј" Казахстан и др.). Меѓутоа, таа 
соработка се уште не е доведена на ниво од предрадикалните политички 
и стопански промени што настанаа и во СФРЈ и во СССР, што е огромна 
штета, бидејќи овие земји претставуваат големи пазари за индустриска 
стока, од една страна, а се пребогати со разни суровини, енергенти и 
технологии, од друга страна. И покрај постојните заеднички пречки, 
сепак, работите напредуваат во добра насока. Имено, со Русија е склучен 
меѓудржавен договор за изградба на гасовод преку Бугарија за Македони- 
ја. Тоа за Македонија претставува мега-проект, бидејќи делумно ќе се 
ослободи од увоз на нафта, а ќе добие квалитетно и евтино гориво со
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повеќе предности оддругите енергенти. И македонската градежнаопера- 
тива повторно го интензивира своето присуство на пазарите на пора- 
нешниот Советски Сојуз, но како пречка за поинтензивно присуство се 
појавуваат нерегулираните обврски (неплатени а изведени работи) за 
порано изградените објекти. За решавање на овој проблем, најверојатно, 
ќе треба да се чека на постигнување спогодба за делбен биланс меѓу 
државите наследнички на СФР Ј, со што ќе се создадат услови за деблоки- 
рање на побарувањата од поранешниот СССР.

Иако се распадна економскиот простор на пОранешниот Советски 
Сојуз, постојат изгледи во блиска иднина тој повторно да се интегрира 
(со исклучок на Естонија, Летонија и Литванија), затоа што со Конвенци- 
јата за создавање на Заедница на независни држави е искажана желбата на 
договорните страни за создавање на „заеднички економски простор теме- 
лен врз пазарни принципи и слободно движење на стоките, услугите, 
капиталот и трудот”.4 Сето тоа е причина повеќе Македонија да настојува 
договорнички да ги разреши сите постојни проблеми и да воспостави 
услови за трајна и заедничка корисна економска соработка со земјите од 
овој регион. Бидејќи не постои ниту спогодба за меѓусебни плаќања, а и 
Македонија и земјите од Заедницата на независни држави оскудеваат во 
конвертибилни средства за плаќање, препорачливо, е во прво време, 
додека не се подобрат приликите, да се форсира склучување на бартер 
зделки и други врзани аранжмани со цел да се биде присутен на тие 
пазари, но и да се обезбеди снабдување со суровини и други производи 
што имаат реитинг и на конвертибилниот пазар.

11. Соседите што ја опкружуваат Македонија, како и поранешните 
републики на СФР Ј претставуваат посебна група земји со кои таа треба да 
одржува интензивни економски врски со тенденција и во овој регион, во 
некои поволни прилики, да се отвори процес на економско интегрирање, 
како што се случува денес во Западна Европа. Со државите кои потекну- 
ваат од СФРЈ, Македонија има комплементарна стопанска структура, па 
затоа е неопходно со овие држави да се продолжат сите видови на 
соработка што постоеле во време на заедничкото живеење, доколку тие 
соработки почиваат на взаемен интерес и рамноправност на партнерите.

Соседните земји, кои во осумдесеттите години не претставуваа 
големи економски партнери на СФРЈ, за македонското стопанство, сепак, 
претставуваа прилика на подиректен начин.тоа да се вклучи во стоковна- 
та размена со странство. Македонија со сите земји што ја опкружуваат

4
П риндипи кои беа стипулирани во Римската спогодба за основањ е на Европската 

економска заедница.
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има реални можности да развие интензивна и сестрана економска сора- 
ботка и на тој начин да ја намали улогата на политичките граници и 
тензии што произлегуваат од нив.

He е неостварлива идејата Македонија да стане слободна трговска 
зона на Балканот кон која би гравитирале сите балкански земји, но за тоа 
треба да се создадат услови за привлекување на големи мултинационални 
компании, преку водење политика на ниско оданочување, одржување на 
стабилен курс на валутата, развиен банкарски систем и современи кому- 
никации со останатиот свет. Во такви услови, Македонија може да стане 
дистрибутивен центар за Балканот, па и пошироко, за најразлични видо- 
ви стоки што доаѓаат од другите меридијани и преку тоа посредување да 
остварува пристојна заработувачка.

12. На крајот да ги спомнеме и двата економски колоси, САД и 
Јапонија, со кои досега Македонија не остварувала поголема стоковна 
размена, но таа практика треба да се прекине. Треба да се избегнуваат сите 
посредници и да се стапува во директен контакт за воспоставување 
договорнички односи за економска соработка. Овие два колоса се посебно 
атрактивни за набавка на опрема и технологии, а нивните пазари имаат 
мошне голема апсорпциона моќ, па под одредени услови и македонските 
стоки можат во поголеми количества и перманентно да бидат присутни 
на овие пазари. Конкуренцијата на овие пазари е мошне силна, но тоа 
треба да претставува на некој начин и опитно поле каде што ќе може да се 
одмеруваат снагите меѓу конкурентите и стимул за постигнување на 
компаративни предимства над нив.

13. Мултинационалните компании како феномени на концентраци- 
јата на капиталот во меѓународните економски односи играат мошне 
важна улога. Нивното протегање на просторот напоголем број национал- 
ни пазари им овозможува многу олеснувања во нивните надворешни 
трансакции. Познат е фактот дека голем дел од меѓународната стоковна 
размена се врши преку интракомпаниска размена (филијали на една иста 
мултинацонална компанија разменуваат стоки и услуги во меѓународни- 
от промет) што овозможува да се користат сите бенефиции на домашни 
фирми и да се намалуваат трошоците на надворешниот промет. Корис- 
тејќи ја својата економска и финансиска моќ мултинационалните компа- 
нии во голем број неразвиени земји ги запоседнале производните 
ресурси и водејќи своја глобална развојна и деловна политика ја на- 
рушуваат или оневозможуваат развојната политика и на земјата, односно 
тежнеат да ја задржат конзервативната стопанска структура, затоа што на 
тој начин тие и понатаму ќе можат да ги искористуваат нејзините 
производни ресурси.
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Македонија, иако е мала по територија и со мал стопански потенци- 
јал, не треба да го пренебрегне фактот дека таа во догледно време ќе биде 
цел на мултинационалните компании. Тие можат да донесат стопанска 
преобразба и просперитет, но исто така можат да ги заземат виталните 
полуги во стопанството и од него да направат своја приопашка. Искуство- 
то од голем број неразвиени земји, особено од земјите од Средна и Јужна 
Америка го потврдуваат ваквото однесување на мултинационалните ком- 
пании. Затоа е неопходно да се заземе став за третманот на мултинацио- 
налните компании во македонското стопанство кој ќе го спречи нарушу- 
вањето на економскиот интегритет и суверенитет на земјата, а ќе овоз- 
можи широко поле на нивното дејствување, доколку тоа е од заеднички 
интерес.

Според првичните согледувања и интересите што ги покажуваат 
мултинационалните компании на удар прво ќе се најде производството 
на тутун и тутунски преработки, дистрибуцијата на нафта и нафтени 
деривати, хотелските капацитети и снабдувањето на стоки за широка 
потрошувачка преку синџирите на стоковни куќи. Следниот чекор би 
биле банките, за да на крајот останат природните ресурси и преработу- 
вачките капацитети. Од одмереноста на политиката кон мултинационал- 
ните компании ќе зависи дали Македонија ќе го зачува својот економски 
суверенитет и ќе го следи развојниот пат на западноевропските земји или 
ќе се претвори во банана република.

14. Елаборирајќи ги проблемите на стоковната размена на Македо- 
нија со странство и периферно спомнувајќи ги и другите компоненти на 
меѓународните економски односи може да се заклучи дека во постојниве 
домашни услови, како и условите на опкружувањето тешко може да се 
пристапи кон изготвување на концепција за стратегијата на меѓународ- 
ните економски односи на Македонија. Секој таков обид може да се 
изведе само до утврдување на принципите, но не и детално разработена 
стратегија што би била валидна за еден подолг временски период, на 
пример за десет години.

Меѓутоа, без стратегија, редуцирана барем само на принципи, 
македонското стопанство би било препуштено на милост и немилост на 
парапазарните сили што би претставувало економско самоубиство за 
земјата.

Стремежот на Република Македонија е кон потполно интегрирање 
на нејзиното стопанство во европските и светските економски процеси, 
воспоставување на интензивни и обилни економски врски со најважните 
региони во светот (ЕУ, просторот на поранешниот СССР, соседите,
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поранешните републики на СФРЈ и двата големи економски колоси 
(САД и Јапонија). За реализирање на таа цел е неопходна стратегија на 
меѓународни економски односи, онаква каква што имаат сите развиени 
земји. Во таа смисла Македонија и нејзиното стопанство треба да напра- 
ват големи напори со цел да го надокнадат големото заостанување и да се 
подготват за стапување во конкурентска борба во изменети услови на 
стопанисување и стопански натпревар во светот.

Европската опција, што е мото пред се на политичарите, е само 
амбиент, географски простор во кој треба да се прилагодува и развива 
македонското стопанство. Ноу на Европа не и се својствени војни, поли- 
тички, етнички и верски тензии што е реалност на Балканот. He и е 
својствена деловната инертност, социјализација на загубите, скапа др- 
жава и политички волунтаризам. Затоа пред да се упатиме кон Европа 
треба да се ослободиме од нашите понапред спомнати карактеристики и 
дури тогаш да преистапиме кон изготвување на стратегија А темел на 
современата стратегија на меѓународните економски односи е вред- 
носно, политичко, административно, пазарно, социјално, технолошко и 
правно уреден простор според признатите меѓународни модели и стан- 
дарди, што се темели на модерното значење на интегрална конкуренција 
на сите видови и нивоа на економски субјекти од граѓаните, семејствата, 
претпријатијата до целината на државните и парадржавните институ- 
ции”.

Кога сите овие темели ќе се фундираат ќе се создадат и услови за 
изградување на една стратегија што ќе почива на реалните можности на 
македонското стопанство и на интересите на нејзините партнери.

Заклучок

1. За секоја национална економија изготвување на стратегија за 
меѓународната економска соработка претставува conditio sine qua non за 
нејзиното постоење и развивање во современите услови на стопанисува- 
ње.

2. Во постојниве услови на транзиција, комбинирана со економски 
ембарга и од север и од југ, тешко може да се изгради една стратегија која 
ќе може да биде применлива во еден подолг временски период. Меѓутоа,

5
Група автори, под редакција на Т. ПоповиЛ, Стратегија повратка Југославије  на 

светско тржиште, ИЕН, Београд, 1994, стр. 14.
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бидејќи без неа не се може, тогаш е неопходно барем да се постават 
принципи врз кои ќе се темели таа стратегија.

3. Целта, Македонија што поскоро да се вклучи кон Европа налага 
да се изгради стратегија слична на стретегиите што ги применуваат 
европските земји. Основи на нивните стратегии се отворено стопанство, 
либерализација на извозот, увозот и цените, слободна конкуренција, 
намалување на јавната потрошувачка, реални наемнини, камати и курс на 
националната валута. Тоа значи дека Македонија ќе може да ја оствари 
својата цел ако стратегијата ја изгради на неолибералистички принципи.

4. Македонија, несомнено, ќе треба претходно да стане членка или 
потписничка на голем број меѓународни договори и конвенции со кои се 
создадени меѓународни институции и организации, кои во своите доме- 
ни на дејствување проиишуваат „правила на игра” што треба да се 
почитуваат. He помалу важно е приопштувањето и почитувањето на 
техничко-твхнолошките, еколошките, безбедносните, социјалните и др. 
стандарди кои се мерка за современоста на стоианството и демокра- 
тичноста на државата.

5. Стратегијата за меѓународната економска соработка на Маке- 
донија со странство треба да биде насочена кон уште поголемо интен- 
зивирање на соработката со земјите од ЕУ, каде што се лоцирани и 
најголемите партнери на Македонија Одржувањето на пазарите на по- 
ранешните републики на СССР, и покрај големите политички и сто- 
пански нарушувања што настанаа во тој регион, е неопходно од проста 
причина што во догледно време тие пазари ќе претставуваат извори на 
суровини и енергенти и реципиенти на финални индустриски произ- 
води. САД и Јапонија, кои досега биле помалку важни партнери во 
стопанската соработка на Македонија треба да го добијат своето право 
место, бидејќи од нив потекнува најсовремената технологија и тех- 
нолошките постапки, а кои се неопходни за забрзување на стопанскиот 
раст и развој на македонското стопанство. На крајот, што е нормално, да 
се воспостават интензивни економски врски со соседите (овде влегуваат и 
поранешните републики на СФРЈ), бидејќи во нормални услови таа 
соработка е со најмал ризик, без големи трошоци и брзо остварлива.

6. Македонија од своја страна треба да го организира својот ин- 
тегрален пазар (пазар на стоки, услуги, пари, капитал, работна сила и 
технологија) со цел да се обезбеди пристап на сите странски стопански 
дубјекти што имаат интерес да влезат на македонскиот пазар, односно 
процесот да тече реверзибилно.

7. Имајќи ги предвид мноштвото меѓународни институции и ор- 
ганзации кои пропишуваат „правила на однесување”, стандарди и норми,
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кои ако не се почитуваат ја екскомуницираат земјата или нејзините стоки 
и услуги од меѓународниот пазар, па затоа на крајот ќе се констатира дека 
изработката на стратегија на меѓународната економска соработка треба да 
ги почитува тие правила и норми, што значи дека еден дел од економски- 
от суверенитет го пренела на меѓународните организации и институции 
и во тој дел нема никаква автономија

Ariton ZIKOV

DESIGNING THE INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS STRATEGY 
OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA DURING THE TRANSITION PERIOD

(Summary)

1. Preparation of a strategy for international economic cooperation for each national economy 
represents the conditio sine qua non for its existence and development in the contemporary economic 
environment.

2. In terms of the present conditions of transition, coupled with the economic embargoes from 
both North and South, it is difficult to carry out a strategy which will be suitable for a longer period of 
time. However, bearing in mind that a strategy is indispensable, the least that should be done is that the 
basic principles of the strategy be defined.

3. The aim that Macedonia joins Europe imposes a need for designing a strategy similar to 
those strategies applied by the European countries. Their strategies are based upon the folowing: an 
open economy; liberalization of exports, imports, and prices; free competition; reduction of public 
spending; and realistic wages, interest rates, and exchange rate of the national currency. This implies 
that Macedonia can accomplish its goal only if it bases its strategy on neoliberal principles.

4. Macedonia will, un doubtedly, need to become a member country, or sign a large number of 
the international agreements and conventions by which international institutions and organizations 
have been established. These institutions and organizations in their domains of activities issue rules 
that interested parties should comply with. Of equal importance is the adoption, and compliance with, 
technical, technological, environmental, security, social, and other standards, which represent a 
measure of the modernity of any economy, and the democratic character of the state.

5. The Macedonian strategy for international economic cooperation should be directed 
towards more intense cooperation with the European Union countries, where the most important 
Macedonian partners are located. Preserving ties with the former Soviet Union republics’ markets, in 
spite of the great political and economic disturbances that have occurred in that region, will be neces
sary because of the simple fact that these markets will represent energy and raw materials’ sources, and 
finished industrial products’ recipients, in a foreseeable future. The United States and Japan, which so 
for have been less important economic partners of Macedonia, should be given appropriate attention, 
because these countries are a source of the most modem technology and technological knowledge, 
necessary for the acceleration of the economic growth and development of the Macedonian economy. 
Finally, it is quite normal that intensive economic relationships be established with neighbouring
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countries (including the former Yugoslav republics), because in normal conditions this cooperation is 
with the smallest risk, without large costs, and may be realized swiftly.

6. Macedonia should organize its integral market (the market for goods, services, money, capi
tal, labour, and technology) in order to provide all interested foreign parties an access to penetrate the 
Macedonian market.

7. Bearing in mind the existence of numerous international institutions and organizations 
which issue "rules of behaviour", standards and norms, which, if not complied with, may excommuni
cate the country, or its goods and services, from the international market, we would like to point out 
that the preparation of the strategy for international economic cooperation should respect those rules 
and norms, which means that the country has surrendered a part of its economic sovereignity to the 
international organizations and institutions, and doesn’t have any autonomy in that domain.





Кат ерина ЧЛКМЛКОВЛ-МЛНОВА

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЕКОНОМСКИТЕ 
ОДНОСИ CO СТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО УСЛОВИТЕ НА ТРАГОИЦИЈА

Законската регулат ива и  надвореш но-т рговскат а разм ен а

Секој временски период во развојот и во историјата носи свое 
посебно обележје и карактеристика со која се издвојува. Периодот од 1990 
година па до денес, секако како значајно обележје ќе го носи обележјето 
на пропаѓањето на системите на некогашните социјалистички земји во 
Европа и транзицијата кон пазарните стопанства. Овој период на транзи- 
ција секако дека е значајна карактеристика за крајот на XX век од аспект на 
источно-европските земји, но исто така многу значаен и за малата Репуб- 
лика Македонија. Тоа за неа не е само период на транзиција туку и период 
на здобивање со самостојност и суверенигет како држава по распаѓањето 
на СФР Ј на нај лошиот можен начин, со крвави пресметки и војна во БиХ, 
со блокади и големи економски и политички притисоци на Балканот. 
Додека земјите во Источна Европа чекорат по патот на транзицијата со 
различен успех, динамика и интензитет, секоја со специфичностите на 
своето стопанство и со свој модел, Македонија зачекори по патот на 
транзицијата не само со мало задоцнување туку со вонредно отежнато 
додатно бреме на екстерни проблеми од посебен карактер. (Одолгов- 
лечување на признавањето како суверена држава со името кое и припаѓа, 
проблеми со признавањето на националноста и јазикот, што доведе до 
отежнување и одолговлечување на зачленувањето во голем број меѓуна- 
родни институции и организации посебно се одразија на економскиот 
план и на меѓународната размена на Македонија во сите нејзини сегмен- 
ти.)
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Македонија зачекори во транзицијата во вонредно сложени услови 
и паралелно и едновремено дејствување на многу фактори: процес на 
здобивање самостојност и државен суверенитет, меѓународно признава- 
н>е, воена состојба на Балканот, голема политичка и економска тензија на 
Балканот, економска блокада на СФЈ, блокада од страна на Грција, 
постојани тензии од страна на соседните земји, а потоа следуваат сите 
внатрешни фактори и економските карактеристики на стопанството на 
Македонија со неговиот развој до 1991 година во составот на некогашната 
СФРЈ. Македонија ја започнува транзицијата во вонредно тешки и сло- 
жени екстерни услови и со стопанство кое беше развивано комплемен- 
тарно со стопанствата на другите републики во некогашната СФРЈ, при 
што е едно од најмалку развиените подрачја, што има директен одраз и во 
сите форми на размената на Македонија со странство. Надворешно- 
трговската размена, како и другите форми на размена со странство, 
посебно во новонастанатите услови и токму во периодот на транзицијата, 
претставуваат основен услов за опстанок и успешна транзиција на Маке- 
донија како мала и неразвиена земја.

Регулативата во сферата на меѓународните економски односи на 
Македонија во современите услови се соочува со бројни проблеми не 
само од интерен карактер туку и од екстерен карактер. Пред надворешно- 
трговската, царинската и девизната регулатива е сложената задача да 
обезбеди најповолни услови за одвивање на надворешно-трговската раз- 
мена при постоечката состојба, но и заштита на стопанството. Постоечка- 
та стопанска состојба укажува на вонредно тешки услови на стопани- 
сување со опаѓање на индустриското и останатото производство, при што 
само во периодот јануари-март 1994 г. индустриското производство е 
намалено за 14% во однос на истиот период во 1993 г. Но, исто така, 
вонредно сложени се и екстерните услови и при неповолно надворешно 
опкружување, пред регулативата се поставуваат исполнување на сложени 
и често контрадикторни задачи и цели, и тоа и на кус и на долг рок.

Н адвореш но-т рговскат а регулат ива треба да обезбеди: понатамо- 
шен поинтензивен развој на стопанството, корекција на стопанската 
структура како резултат на добро проучени и правилно поставени долго- 
рочни цели, трансформација на стопанството врз база на потполно пазар- 
ни принципи и законитости, афирмација на стопанството како суверена 
држава, реафирмирање на размената со европските земји и посебно со 
соседните земји, развој на стопанските гранки согласно на најновите 
достигнувања во техниката и технологијата и заштита од застарената и 
загадувачка технологија На кус рок се поставува задачата да се надминат 
ефектите од меѓународното ембарго кон СРЈ, а кои директно се одразу-
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ваат и врз Македонија, со оглед дека голем дел од македонските произво- 
ди се реализираа на тој пазар, а и развојот на најголем дел стопански 
гранки беше во насока на тие пазари како за набавка на репроматеријали 
и суровини така и за пласман на готовите производи. Ембаргото кое го 
наметна Грција од февруари 1994 год. уште повеќе ја усложни состојбата 
на надворешно-трговската размена на Македонија и доведе до дополни- 
телни штети за стопанството. Постоечките тешкотии во работењето на 
надворешно-трговските организации со резолуциите 757, 787, 820 на 
Советот за безбедност на ООН кон СРЈ, уште повеќе се зголемија со 
блокадата од страна на Грција кон Македонија и резултираа со штети за 
македонското стопанство од сса 50 милиони долари месечно (поради 
намаленото користење на стопанските капацитети и престанок со работа 
поради неможност за снабдување со суровини и неможност за пласман на 
производите, неостварен извоз и увоз што бил веќе договорен, зголемени 
транспортни трошоци поради заобиколни патишта, штети поради неко- 
ристење на железничкиот транспорт, блокирани стоки во Солунското 
пристаниште и др.). При ваква состојба, во сегашните услови конкурент- 
ската предност на нашите производи треба да биде извонредно голема, 
бидејќи треба да ги премости и големите транспортни трошоци поради 
заобиколните и несоодветни патишта кон меѓународниот пазар, особено 
поради неможноста да се транспортираат стоките преку CP Ј, Хрватска, 
Солунското пристаниште, со оглед дека досегашната македонска тран- 
спортна мрежа беше развивана единствено во насоката север-југ.

Наведените цели кои треба да ги исполни надворешно-трговската, 
царинската и девизната регулатива се дотолку посложени, бидејќи сос- 
тојбата во стопанството стануваше се потешка колку што повеќе се 
чекаше на оваа регулатива, а сведоци сме дека многу долго се чекаше на 
истата. Оваа регулатива усвоена во мај 1993 г. треба да се доградува и 
усовршува со оглед на досега постигнатите ефекти и поставените цели. 
Треба да се избегнат понатамошни поголеми грешки во стопанскиот 
развој (што е можно само ако се расчисти со волунтаризмот и толеранци- 
јата на монополската позиција на некои гранки или производители). 
Неопходно е да се почитуваат главните принципи на надворешно-тр- 
говската заштита: правилната димензионираност, временската ограни- 
ченост и селективност. Регулативата треба да обезбеди база како за 
сегашното тековно одвивање на надворешно-трговската размена во се- 
гашните услови и состојба на стопанството на Македонија и надворешно 
политичко и економско опкружување, така и едновремено постигнување 
на долгорочно поставените цели. Остварените резултати се скромни, но 
не смееме да ги потцениме со оглед дека поставените цели се сложени, a
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екстерните фактори, на кои не можеме да дејствуваме, се извонредно 
неповолни и би биле хендикеп и за многу поголема и поразвиена земја од 
Македонија.

Меѓународната размена претставува предуслов за опстанок и развој 
на скоро секоја земја во современите услови. Несоодветното одвивање на 
размената значи заостанување во стопанскиот развој, прелевање на дохо- 
дот од земјата во странство, опаѓање на животниот стандард итн. Затоа 
земјите посебно го разработиле инструментариумот за заштита на наци- 
оналното стопанство и за стимулирање на надворешно-трговската разме- 
на, што низ векови довело до многу богата регулатива во овој домен.

При одвивање на меѓународната размена во современите услови, 
развиените земји постојано пропашраат либерализација на надворешно- 
трговската размена, но самите не се придржуваат на овој рецепт. Затоа 
секоја земја, тргнувајќи од своите потреби и специфичности, а посебно 
неразвиените земји, треба да се определи за таква заштита каква што 
најмногу и е потребна Затоа се поставува прашањето: каква заштита е 
потребна, со кои инсгрументи, што да се штити, колку долго да трае 
заштитата? Значи не постои дилема дали е потребна заштита, туку дали 
заштитата ги респектира трите базни принципи, што единствено може да 
доведе до оптимални ефекти од заштитата на стопанството и до корекција 
на стопанските диспропорции.

Македонија како мала и неразвиена земја, опкружена со многу 
проблеми, го потврдува ова правило и потребата од ефикасна и соодветна 
регулатива во сферата на меѓународната размена. Современата стварност 
покажува дека во денешни услови и најразвиените земји применуваат 
посебна стратегија на заштита во меѓународната размена (примерите на 
САД, Јапонија, ЕЕЗ, рундите на преговорите во GATT). Причините за 
заштита иако навидум различни, фактички ја имаат крајната цел: извлеку- 
вање на посебни погодности од размената во услови на различни стапки 
на развој на земјите во светот.

Правилната примена на заштитната и стимулативната регулатива 
треба да овозможи на стопанството на земјата побрз развој, корекција на 
структурните диспропорции во стопанскиот развој, здобивање на конку- 
рентска предност во меѓународната размена, каде за тоа постојат услови. 
Но, треба да се има предвид фактот дека заштитните мерки неспорно се 
корекција на пазарниот механизам и ги пореметуваат пазарните закони- 
тости и економските критериуми во работењето на стопанските субјекти. 
Така регулативата влијае на прераспределбата на националниот доход во 
полза на бенефицираните стопански гранки, производи или претприја-
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тија, бидејќи на истите им обезбедува поповолна конкурентска положба 
на домашниот или на меѓународниот пазар, зависно дали е тоа регулати- 
ва во сферата на увозот или во извозот. Така се обезбедува ефект на 
зголемена продуктивност, економичност и рентабилност по нееконом- 
ски пат. Затоа претпријатијата што се корисници на оваа состојба, треба 
да се насочуваат на воспитниот ефект од регулативата за да се оспособат за 
определен временски период со постапно намалување на заштитата да 
достигнат и реална конкурентска моќ на меѓународниот пазар.

Стопанството на М акедонија  беше едно од најмалку развиените во 
составот на некогашната СФРЈ, развивано за обемот на некогашниот 
југословенски пазар, со акцент на суровинско-енергетските капацитети. 
Стопанството е увозно ориентиранс за најголем дел суровини и репрома- 
теријали, опрема, машини и делови, што влијае на конкурентската спо- 
собност на македонските производи како на некогашниот југословенски 
пазар така и во извозот, бидејќи увозниот инпут ги зголемува трошоците 
и цената на финалните производи. Во сегашни услови тоа производство е 
преголемо за македонскиот пазар, а недоволно конкурентно за меѓуна- 
родниот пазар ниту со цените ниту со квалитетот. Вонредната состојба на 
некогашните југословенски пазари и ембаргото за размена и транспорт 
преку CPЈ резултираше најголем дел од овие производители да се најдат 
во многу тешка положба за пласман на своите производи. Тоа производс- 
тво не може наеднаш да се преориентира, ниту стопанската структура да 
се измени за кус период, ниту пак така брзо да се модернизира за да 
одговори на меѓународните стандарди за квалитет, дизајн и цена при 
недосгаток на финансиски средства. Македонија има изразено недоволна 
домашна акумулација, а финансиската помош однадвор е сб уште мала и 
недоволна. Производите на овие капацитети често на меѓународниот 
пазар се соочуваат со неповолна конјунктура, осцилации на цените и 
опаѓање на производството.

Стоковната разм ена на М акедонија со странство подолг период 
има определени структурни карактеристики, кои главно се манифести- 
раат и во 1993 г. Традиционално постои увозен притисок и увозот е 
поголем од извозот, иако покриеноста на увозот со извоз е подобрена и 
изнесува во 1993 г. 88% (во првиот квартал на 1994 г. е 89,3%). Но, исто така 
мора да констатираме дека надворешно-трговската размена и по основа на 
увозот и по основа на извозот е значително намалена и во текот на 1992 и 
во 1993 год. во однос на претходната година, што е пред се резултат на 
намаленото производство и вонредно тешките надворешни фактори 
(ембаргата, заобиколните транспортни патишта), што го поскапува и 
увозот и извозот, а често доведува до пропаѓање на зделките.
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С п оред степенот на преработка во  увозот  во 1992 и 1993 г. домини- 
раат производите со висока преработка (учество во вкупниот увоз 59% и 
55%) производите со обична преработка со 25% и 20% необработените 
производи. Во извозната структура производите со висока преработка 
учествуваат со повеќе од половина. 1/3 се производите со обична прера- 
ботка и 12% и 10% се необработените производи.

Н адвореш но-т рговскат а разм ена по нам ена на стоките во 1993 г. 
укажува на веќе познатата структура, при што и во увозот и во извозот 
најголема е застапеноста на производите за репродукција (во увозот 62%, 
во извозот 47%) со најголема застапеност на суровините и полупроизво- 
дите, стоките за широка потрошувачка во увозот со 25% и во извозот со 
40%, додека средствата за работа во увозот учествуваат со 11% и во извозот 
со 7%, што јасно укажува на деградирано ниво на остварената размена со 
странство и на опаѓање на производството во одделни гранки.

Структурата на увозот  и  извозот  п о стоковни сектори укажува дека 
во увозот доминантни сектори се: храна, минерални горива и мазива, 
хемиски производи, производи класифицирани според материјалот на 
изработка, машини и транспортни средства, а во извозот доминантни се: 
производи класифицирани според материјалот на изработка со повеќе од 
1/3 од вкупниот извоз, потоа храна, пијалоци и тутун, машини и транс- 
портни средства и различни готови производи. Доминантни производи 
во  извозот  се: обоени метали, железо и челик, електрични машини, 
минерали, предива, мебел, облека, текстил, овошје и зеленчук, тутун, 
обувки, текстилни влакна, фармацевтски производи, метална руда, за- 
чини, преработки од жито. Во увозот  позначително застапени се: разни 
видови машини и делови, електрични машини, друмски возила, железо, 
текстилни влакна, предива, изработки од метал, мебел, облека, храна, 
хартија, ѓубрива, нафта, фармацевтски производи, хемиски елементи, 
експлозиви, козметика, тутун, добиточна храна, зеленчук и овошје, ше- 
ќер, млеко и млечни производи, месо, преработки од жито. Оваа структу- 
ра јасно укажува на ефектот од заштитниот и стимулативниот инстру- 
ментариум во текот на 1993 г. и потребните корекции.

Во Регионалнат а насоченост  на надворешно-трговската размена, 
слично како и во претходните периоди во 1993 г. најголемо е учеството на 
европските земји, и тоа во извозот со 61% а во увозот со 62%, земјите во 
развој во извозот со 22% а во увозот со 29%. Учеството на земјите на ЕУ во 
извозот е 33% а во увозот е 31%, што укажува дека оваа регионална 
интеграција е од извонредна важност за надворешно-трговската размена 
на Македонија, а втори по значење се групата земји некогашни членки на 
СЕВ во извозот со 23% а во увозот со 26%. Позначајни партнери во нашата
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надворешно-трговска размена во 1993 г. се: СР Германија, Италија, Руси- 
ја, Бугарија, САД, Турција, Словенија, Грција, Албанија. Јасно произле- 
гува дека регулативата треба да биде дополнета со посебни меѓудржавни 
договори за фаворизирање на размената со сбседните земји, за разрешува- 
ње на проблемите кои се појавија во размената со Словенија, Хрватска и 
СРЈ, посебно на проблемите со ЕУ, здобивање на посебен статус и 
издвоен третман од другите некогашни југословенски територии. Посеб- 
но треба да се заложиме нашите извозни производи во ЕУ, како произво- 
ди на неразвиена земја и медитеранска земја да добијат поповолен 
третман и да бидат изземени од нивниот богат систем на заштитни 
мерки.

Структурата на нашата надворешно-трговска размена укажува дека 
при постоечката потреба за стоки за репродукција не треба да се огра- 
ничува увозот, бидејќи тоа значи престанок на производството на бројни 
постоечки капацитети, невработеност и социјални немири. Во постоечка- 
та регулатива ова стојалиште се респектирало, а за оваа состојба водат 
грижа и мерките на економската политика.

Н адвореш но-т рговскат арегулат ива во текот на 1993 и 1994 година 
оствари значителна либерализација на вкупната размена со странство, 
така што во 1993 г. само 2,7% од размената се наоѓа на режим, а останатото 
е слободна размена. Во режимите на уво з  е позначителен режимот Кк 
(количински контингент), напуштен е Кв, со многу мала опфатност е 
режимот Д (дозвола) и само поради позитивно регионално насочување се 
применува режимот Ј1БС (либерален со согласност) кој главно лесно се 
добива. Оваа значителна либерализација во надворешно-трговската раз- 
мена треба и во иднина да се почитува и дава широки можности сите 
стопански субјекти во земјата да ја чувствуваат конкурентската предност 
на странските партнери, што воедно ги насочува да работат врз пазарни 
принципи. Но, треба да се има предвид дека на македонското стопанство 
и на кус и на подолг рок му е потребна определена заштита, а таа да се 
респектира и во мерките на економската политика и во ревизијата на 
царинската тарифа која е во тек. На принципиелна основа да се заштити 
определено производство и некои производи, со изградена стратегија 
колку и што ќе се штити во рок од 5 години, а што на подолгорочна 
основа Без дилема е дека земјоделското производство треба да се заштити 
и тој процес веќе отпочна, но е делумен и не разработува стратегија за 
целиот комплекс, при што треба да се опфати и сточарството.

Регулативата треба да се усоврши во насока на најсуптилно регули- 
рање на увозот и насочување на извозот од аспект на квалитет и стандард 
на производите, но и со комбинација на инструментите, преференции,



272 КАТЕРИНА ЧАКМАКОВА-МАНОВА

даночни ослободувања и рефакции, стимулации, кредитирање на извозот, 
посебни давачки при увоз, посебна давачка за израмнување на даночното 
оптоварување на увезените стоки и комбинација со режимите на увоз на 
селективна основа. Обемот на постоечките контингенти треба да се 
утврдува благовремено и за сите 4 квартали во годината да е однапред 
утврден и познат уште во ноември на претходната година (сега постојат 
аномалии во овој процес), како и подобро организирана распределба на 
контингентите и дозволите, а не како досега со големи аномалии.

Да се овозможи увоз само на производи со висок квалитет, еко- 
лошки исправни, а да се стимулира извозот на висок квалитет, на произ- 
води со висока стапка на прераоотка, производи според меѓународните 
стандарди, со убав дизајн и современа амбалажа.

Посебно внимание треба да посветиме на политиката на стимули- 
рање на извозот, и тоа со јасна дистинкција што на кус и што на подолг 
рок. Производите кои сега се значително застапени во извозот секако дека 
и во иднина ќе бидат главниот носител на девизниот прилив во земјата, 
што укажува дека треба најголемиот дел од овие производи да ја добие и 
во иднина соодветната извозна подцршка, а на подолг рок да се воведе 
стимулирање на извозот во насока на потребните промени во структурата 
на размената и на стопанството. За оваа цел потребно е долгорочно 
согледување на меѓународната конјунктура на пазарите, за да не дојдеме 
подоцна до заклучок дека стимулираното производство е депласирано и 
не може да се реализира на меѓународните пазари.

Македонската надворешно-трговска размена според својот потен- 
цијал и за оние земји кои се наши најзначајни партнери е така мала што 
ја евидентираат збирно во „други земји”. Сепак позитивна карактеристи- 
ка е што размената е прилично диверзифицирана по видови производи, 
што како тренд треба да се задржи и во иднина.

Како придружен член на GATT (и како член на други меѓународни 
институции, организации и конвенцил) се создаваат пошироки мож- 
ности за настап на меѓународните пазари, но и обврска постојано да се 
усогласува домашната регулатива со меѓународните норми и процеси, 
обврска за почитување на пазарните законитости и вклучуван>е во меѓу- 
народната конкуренција.

Законот за царинит е од мај 1993 г. и измените на царинската 
тарифа во декември 1993 и првиот квартал на 1994 г. овозможија на- 
малување и измена на царинските стапки само за малку производи и со 
тоа само делумно се одговори на потребите на македонското стопанство. 
Меѓутоа, потребна е понатамошна ревизија и на царинската тарифа и на
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царинските стапки и намалување на царините уште за цела низа произво- 
ди, што е во тек. Иако нашата царинска заштита главно не вбројува во 
земјите со помала заштита, потребни се понатамошни корекции. Ц а 
ринскат а заштита се движи од 1,1% ad valorem  до 25% ad valorem, п р и  што 
за го л ем  б р о ј п р о и зво д и  се прим енува ниска царинска стапка од5~7%  ad 
valorem, но треба да се имаат предвид и другите давачки кои создаваат 
ефект на значително оптоварување при увозот. Тоа се другите давачки 
како таксата на увоз, давачка за царинско евидеитирање, даночни оптова- 
рувања при увоз итн.

Царините, паралелно со другите давачки, даноците и режимите на 
увоз, треба да овозможат растоварување на увозот иа производите кои не 
ги произведуваме и не водиме политика да ги произведуваме во догледно 
време, особено треба да се имаат предвид суровините, репроматери- 
јалите, делови и машини за да не го оптоваруваат производството, осо- 
бено кога е тоа наменето за извоз. Фискалниот елемент може да се 
оствари и по друга основа, а царинската заштита треба да ја преземе 
својата примарна улога: заштита на определено производство, насо- 
чување на стопанскиот развој, воспитна улога, стимулирање на извозот, 
поттикнување на конкурентската предност на домашните производи, 
постигнување на висок квалитет и висока стапка на преработка на произ- 
водите за извоз. Потребата од привремена заштита на некои производи 
може да се оствари и со други инструменти на вкономската политика, со 
оглед дека царините се инструмент на подолгорочна надворешно-тр- 
говска политика, а и процедурата на нивното донесување и корегирање е 
подолготрајна, т.е. процедура за закон, додека постојат и такви над- 
ворешно-трговски инструменти кои се донесуваат со одлука на орган, 
што е многу поедноставно, побрзо и поефикасно за ad hoc дејствување.

Ревизијата на царинската тарифа треба првенствено да го има 
предвид билансот на производството, билансот на потрошувачката, до- 
сегашните увозни и извозни тенденции, како и насоките на развојот на 
стопанската структура. За најголем број производи кои не ги произ- 
ведуваме, ниту пак планираме да ги произведуваме, треба да се укине 
царинското оптоварување или да биде со најниска царинска стапка (фис- 
кален елемент), голем број производи не би требало да имаат повисоко 
царинско оптоварување од 10-12%, додека високо царинско оптоварување 
од 25% треба да се задржи на оние производи кои ги произведуваме во 
доволни количини и водиме политика на нивно понатамошно произ- 
водство. Најниско царинско оптоварување (или да нема царина) треба да 
се примени за определени суровини, репроматеријали, делови, опрема, 
машини, необработени производи кои се увезуваат за преработка и по- 
натамошен извоз.
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Ефектите од примената на девизнат а регулат ива значително влија- 
еја врз надворешно-трговската размена, првенствено преку политиката 
на курсот на денарот, а потоа преку функционирањето на девизниот пазар 
таков каков што е. Стабилниот курс, доколку е реален, игра значителна 
улога во стабилизирањето на тековите на размената и позицијата на 
извозниците, што би требало автоматски да се корегира преку девизниот 
пазар, кога тоа би бил вистински пазар. Состојбите на девизниот пазар 
укажуваат дека истиот во нашите услови е прилично несовршен и треба 
организационо да се усоврши, подобро да се опреми и да овозможи брз 
протек на информации и комуницирање на учесниците на девизниот 
пазар како што е тоа случај на фактички пазар во развиените земји. 
Д евизниот  пазар  треба да си ја преземе и во практика улогата која му ја 
дава законот, да биде концентрација на севкупната понуда и побарувачка 
на девизи во земјата во определен момент и на определен простор, сфатен 
во најширока смисла а не прагматично. Во спротивно и денес сме сведоци 
дека потребите на претпријатијата не се задоволуваат соодветно и довол- 
но ажурно. Усовршувањето на девизниот пазар треба да се спроведе 
најбргу што е можно, при што повеќе од потребна е темелна реорганиза- 
ција на банкарскиот систем и начинот на работење на банките. Покрај се 
не смееме да го занемариме ефектот и на ваквото функционирање на 
девизниот пазар врз регулирање на плаќањата во надворешно-трговската 
размена и значителното елиминирање на аномалиите во плаќањата кои 
се јавуваа до средината на 1993 г. Можеме да забележиме дека најзначајни 
учесници на девизниот пазар се: Стопанска банка ад., потоа Комерцијал- 
на банка ад. со сса 22%, значително помалку Љубљанска банка -  Маке- 
донска банка ад., и Кредитна банка ад.

-  Позитивен ефект одиграа и менувачниците во однос на елимини- 
рање на домашната црна берза со девизи и посебно во создавањето 
позитивен психолошки фактор кај населението во однос кон купопро- 
дажбата на девизи и кон курсот на денарот, што не е за занемарување.

-  Ефектите од девизната регулатива се почувствуваа не само во 
надворешно-трговската размена туку и во регулирањето на платниот 
промет со странство и неговото канализирање преку официјалните кана- 
ли на банкарскиот систем, врз девизната резерва и во позицијата кон 
странските партнери. Но, остануваат уште многу проблеми за разрешува- 
ње во платниот промет со странство, посебно од аспект на операционали- 
зацијата, ажурирање и усогласување со современиот платен промет на 
развиените земји со кои ја вршиме надворешно-трговската размена.
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Институции за соработка со странство

Во сегашните услови се уште можеме да ја констатираме состојбата 
на недоволната изграденост на системот на институции во доменот на 
размената со странство.

Министерството за односи со странство би требало сосема јасно да 
ја разграничи својата активност во сферата на економските односи и на 
политичкиот дел. Компетенциите на економскиот оддел би требало 
повеќе да се однесуваат во сферата на водење на политиката на економска- 
та размена со странство, анализа на размената, предлог мерки за размена- 
та, а оперативните работи да се препуштат на Комората со определено 
следење на истите.

Треба да постои синхронизација на работата во сферата на еко- 
номската размена со странство помеѓу Министерството за одн о си  со  
странство, Министерството за финансиии и сега во неговиот состав 
Девизната инспекција и царинските органи и секогаш да истапуваат со 
усогласено стојалиште по однос на секоја мерка во спроведувањето на 
политиката за размената со странство. Компетенциите треба прецизно да 
се определени, но затоа да постои и тесна соработка и усогласеност. 
Посебно е значајно местото на девизната инспекција и нејзината су- 
вереност, но секако и една поинаква релација од досегашната во однос на 
Министерството за финансии и кон Народната банка на Република 
Македонија. Се уште се чувствува недостаток од соодветната улога во 
практиката на Заводот за ст андардизација, Заводот за патенти и лиценци, 
правата на индустриска сопственост, Институција за квалитативна кон- 
трола и создавање на ред во овој домен во кој по пропаѓањето на СФР Ј се 
создаде општо безредие и никој не беше компетентен за конкретната 
проблематика. Регулативата во оваа сфера доцнеше поприлично и се 
уште сме во фаза на ембрион во регулирање на ова посебно значително 
подрачје во размената со странство. Ова е дотолку позначајно што денес е 
сосема јасно дека на меѓународните пазари се посветува посебно вни- 
мание на квалитетот, стандардите и правата на индустриската сопстве- 
ност.

Местото и улогата на Комората исто така се многу значајни во 
сферата на размената со странство, но и тука има многу нејаснотии и 
неразрешени компетенции и релации во однос на правата и обврските 
кон стопанските субјекти и кон другите институции во системот. Разгра- 
ничувањето на обврските и на улогата и компетенциите е дотолку поз- 
начајно поради ефикасното и ажурно извршување на задачите поврзани 
со размената со странство. Комората треба да има активна улога во
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распределбата на режимите за увоз и на таа релација тесна соработка но и 
одговорност со Министерството за односи со странство.

Во центарот на системот на овие институции сметам дека треба да 
биде Заводот за статистика, кој треба да има многу значајна улога во 
благовремената обработка на сите податоци за размената со странство и 
така да ги доставува до сите институции по осовременета методологија* 
Сведоци сме дека во современите услови без информатика е невозможно 
да се опстане, а ова е уште позначајно во сферата на економските односи 
со странство отколку во која и да е друга сфера. Токму овде нашиот систем 
во периодот 1991-1994 год. е најслаб и навистина недостатокот од подато- 
ци дури доведе до состојба да се запрашам дали воопшто ќе можам да го 
изработам овој труд. Во овој домен под итно треба да се изврши промена 
и секој месец и годкшно да се публикуваат податоците за сите аспекти на 
размената со странство како тоа што го прават сите меѓународни инсти- 
туции за најголем број земји во светот. Кај нас често се оди со изговорот 
дека е тоа „доверливо”, а доверливо е за нас, но не и за оние од кои сметаме 
дека треба да се сокрие, бидејќи токму тие ги имаат сите податоци, а добро 
е што ги имаат за од нив да ги добиеме и да можеме да согледаме какви 
проекции за размената ни се потребни.

Значи, под итно е потребен еден комплетно изграден и синхрони- 
зиран инф ормат ивен систем во овој домен и операционализација во 
работењето на сите институции во оваа сфера на односи со странство. 
Потребно е максимално упростување и поедноставување, како и забрзува- 
ње на постапката и документацијата при увоз и извоз, особено за произво- 
дите кои се под определен режим. Потребна е благовремена распределба 
на правата за увоз на стоки по определен режим, бидејќи сегашната 
постапка е несоодветна.

Н адвореш но-т рговска мрежа

Состојбата со надворешно-трговската мрежа во Македонија е таква 
што можеме да забележиме огромен број на фирми и субјекти кои се 
регистрирани за широка номенклатура на дејности, но исто така и за 
надворешно-трговска дејност. Ова доведе до неофицијален податок дека 
денес во Македонија со надворешно-трговска дејност можат да се занима- 
ваат сса 120.000 фирми. И изгледа дека овој податок е вистински, бидејќи 
ги опфаќа сите кои се регистрирале и за оваа дејност, значи субјекти од по 
две вработени лица па до најголемите. Состојбата, исто така, е многу 
хаотична и во доменот на она што претставуваше надворешно-трговска
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мрежа на земјата од субјектите чие седиште е во странство. Најголем дел 
од овие фирми сега се приватни, а се отлочна со иницијатива за формира- 
ње на коморски претставништва во странство. Но, каде е решението? 
Сепак изгледа дека решението треба да се бара во регулативата

Законската регулатива оставила значителна празнина во создавање- 
то база и општа рамка за создавање на надворешно-трговската мрежа на 
Македонија како во земјата така и во странство. Во отсуство на насоки 
имаме состојба на диво ширење на мрежата, што доведува до несоодветно 
одвивање и на увозот и на извозот, непрофесионалност, безредие и во 
внатрешната трговија и до црна берза, а лошо се одразува и на угледот и 
рејтингот на нашето стопанство кај странските партнери. Секако дека по 
оиределен период ќе можеме да очекуваме и само по себе да дојде до 
определена селекција ка ј ови е надвореш но- т рговски фирми, со тоа шго 
голем дел сами од себе ќе пропаднат, а други ќе окрупнат и ќе се 
специјализираат за определена номенклатура на производи. Но, ова 
никако не би требало вака да се остави. Законот треба да остави простор за 
слободна иницијатива, но исто така да постави правила на работење и на 
однесување на надворешно-трговските организации, услови кои треба да 
се исполнат во однос на средства, капитал, простории, вработени. Ред и 
правила постојат во сите пазарни економии, а ние со нив соработуваме и 
за тоа треба да им бидеме дораснати и од овој аспект. Ова е особено 
значајно и од аспект на потребата на привлекување на странскиот капи- 
тал и странските вложувања во стопанството на земјата. Значителен дел 
од овие проблеми треба да се разрешат и со Законот за трговските 
друштва, но лошо е што оваа регулатива навистина многу доцни. Делум- 
но ќе се расчисти состојбата и со извршување на процесот на приватиза- 
цијата и на денационализацијата, но и овие процеси одат побавно од 
предвиденото, што исто така ја усложнува состојбата во надворешно- 
трговската мрежа во земјата. Надворешно-трговската мрежа надвор од 
Републиката ќе почне посоодветно да се профилира откако ќе се воспоста- 
ви повеќе ред во мрежата во земјата и по донесувањето на соодветната 
регулатива во Земјата, бидејќи на овој дел од мрежата дејствува регулати- 
вата и на матичната земја и на земјата во која се формира мрежата.
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(Sum ma ry )

In this paper the author analyzes the regulations and the law in the domain of the foreign trade 
of the Republic of Macedonia, the role of the institutions and the organizations and enterprises in 
foreign trade and the effects of all of these on the transition of the country.

Analysing the regulations and the law, the author finds out their effects on foreign trade and 
gives concrete proposals in the direction of the improvment of the foreign trade structure versus the 
regulations. The opinion of the author is thai altrough the foreign trade liberalization is very wide, the 
economy needs further revision of tariffs and their diminishing, especially for the import of raw 
materials, goods for reproduction, tools, spare parts, some machines and equipment. Since the 
Republic of Macedonia confronts huge problems in its foreign trade due to the indirect effects of the 
embargo on the SR Yugoslavia and the embargo that Greece has emposed on Macedonia, the goods 
have to be transported through by a much longer way thus losing competetiveness on the international 
market. So, to overcome all the problems of internal and external factors and to change and improve 
the structure of foreign trade, the Republic of Macedonia has to follow a well-harmonised economic 
and foreign trade policy in the short and as well in the long run with an emphasis on the development 
of production and branches that obviously have a future on the international market, giving the neces
sary support to these products and respecting international standards, the necessity of high quality, 
good design and competetive prices.

The author makes the critical statement that there is still a need for radical improvement in the 
organization of the foreign trade institutions in the country and especially better cooperation between 
the institutions such as the Ministry for Foreign Relations, the Chamber of commerce, the Ministry for 
Finance, the Customs, the National Bank, the Statistical Institute, etc. It is especially necessary to build 
up a better system of information and data-keeping in the foreign trade domain.

The situation of the foreign trade enterprises shows that in the last four years their number 
became really huge and all these numerous firms engaging in import or export on an ad hoc basis, 
without any specialisation, so that it is necessary to open up a process of reorganization through the 
process of law, other regulations and also the process of privatization. In this domain it is necessary 
only establish order and to show the way, and the rest will, of course, be done by the market, domestic 
and foreign as well.



В ладим и р КАНДИКЈАН

МЕСТОТО И УЛОГАТА НА СТРАНСКИОТ КАПИТАЛ 
ВО ТРАНЗИЦИ ЈАТА И ВО ЗАБРЗУВАЊЕТО 

НА ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ

Општо е познато дека економскиот развој зависи од растежот 
(квантитетот и квалитетот) на човечкиот капитал, од растежот на капита- 
лот (обемот на домашното и странското штедење и неговото продуктив- 
но инвестирање) и од „напредокот на научното знаење”, односно од 
техничко-технолошкиот прогрес. Од друга страна, теоретските сознани- 
ја, а и досегашното практично искуство на земјите во транзиција, недво- 
смислено укажуваат дека динамиката и ефектите од транзицијата во го- 
лема мерка се условени од расположливоста на домашните и странските 
финансиски ресурси. Оттаму, динамизирањето на процесите на транзи- 
ција и на економскиот растеж претпоставуваат максимално мобилизира- 
ње на домашното штедење, привлекување на странски капитал и нивно 
насочување во профитабилни инвестиции.

Во рамките на овој труд нашето внимание го посветуваме на 
местото и улогата на странскиот капитал во процесот на транзицијата и 
во забрзувањето на стопанскиот развој на Република Македонија. За таа 
цел, најнапред ќе се обидеме да ги определиме потребите од странска 
акумулација и границите на апсорпциониот капитал на македонското 
стопанство. Потоа ќе говориме за двете основни дилеми сврзани со 
користењето на странски капитал, што се однесуваат на прашањето дали 
да се влегува во ново задолжување, односно кога да се почне со раз- 
должување, и за формата на приливот на странскиот капитал (директни 
инвестиции наспроти кредити). Во следниот дел ќе говориме за потреба- 
та од изградување на ефикасна стратегија за раководење со долгот и за 
нејзините елементи. На крајот ќе наведеме некои од неопходните мерки 
за привлекување на странскиот капитал во периодот на транзиција.
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А псорпциониот  капацитет н а македонското стопанство

За насушната потреба од привлекување странски капитал во маке- 
донското стопанство најдобро говорат податоците според кои ако се земе 
како основа 1989 година, тогаш заклучно со минатата година реалниот 
општествен производ опаднал за 42%, индустриското производство за 
50%, вкупното инвестирање во основни средства за 45%, вработеноста во 
општествениот сектор за 17%, а платите во општествениот сектор реално 
опаднале за 40%. Ваквите тенденции продолжуваат и годинава кога 
производството кумулативно е намалеио за 9,8%, а во однос на минатого- 
дишното ниво (во периодот јану&ри-април) за 15%.

Инвестициите кај нас, за разлика од стапките што ги постигнуваат 
динамичните и успешните земји во транзиција, каде што изнесуваат 
помеѓу 25 и 35%, веќе подолго време се движат под скромните 15%. Иако, 
одредени можности за зголемување на нивото на инвестирање лежат во 
мобилизирањето на приватното штедење кај населението и во негово 
канализирање во продуктивни инвестиции било преку банкарскиот сис- 
тем, било преку пазарот на капитал, сепак тоа е недоволно за позабе- 
лежително забрзување на стопанскиот растеж. Потребата од странски 
капитал би била дотолку поизразена доколку амбициите на економската 
политика не бидат само оживување на производството, туку и постепено 
надминување на енормниот развоен јаз што не дели од земјите членки на 
Европската Унија, за што би било погребно ниво на инвестирање од 
близу 40% годишно. Во периодот на транзицијата привлекувањето на 
странскиот капитал би можело да одигра значајна улога и во интензиви- 
рањето на неопходните промени и реформи.

Прашањето за квантификацијата на гранидите на апсорпциониот 
капацитет на македонското стопанство, односно за оптималниот квантум 
на дополнителен капитал што тоа би можело без поголеми потешкотии 
да го апсорбира, претпоставува попродлабочени квантитативни истра- 
жувања што ги надминува амбициите на овој труд. Сепак, би можеле да 
укажеме на основните квалитативни консидерации околу апсорпциониот 
капацитет на македонското стопанство.

Имајќи ја предвид поволната квалификациона и образовна структу- 
ра на вработените и на невработените, човечкиот фактор не би требало да 
претставува бариера за апсорбирање на повисоко ниво на инвестиции. 
Приливот на странеки капитал од своја страна би придонел за премосту- 
вање на девизниот јаз. Поволната географска положба во услови на 
евентуално идно нормализирање и стабилизирање на надворешно-поли- 
тичките односи во регионот, би можела позитивно да влијае врз прили-
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вот на странски капитал. Она што би можело да претставува лимитирачки 
фактор за повисоката апсорпциона моќ на македонското стопанство е 
релативно неразвиената инфраструктура. Затоа, при употребата на 
странскиот капитал би требало соодветно внимание да се посвети на 
негово канализирање во подобрување на сообраќајната, комуникационата 
и особено институционалната инфраструктура.

Дилемата задолжување наспроти раздолжување 
и формата на странскиот капитал

Со учество на вкупниот надворешен долг во општествениот произ- 
вод од околу 40%, Македонија влегува во групата на средно задолжени 
земји.1 За споредба, кај централноевропските и источноевропските земји 
индикаторот за односот на долгот според општествениот производ во 
1989 година во Полска изнесувал 70%, во Унгарија 64%, во Бугарија41% и 
во Чехословачка 19%.1 2 Имајќи ги предвид и останатите релевантни 
индикатори за задолженоста, како што се надворешниот долг изразен 
како процент од извозот на стоки и услуги кој изнесува околу 90%, или 
службата на долгот изразена како процент од извозот на стоки и услуги 
кој изнесува помалку од 15%, очевидно е дека Македонија не го исцрпела 
својот капацитет за задолжување. Напротив, со прекинувањето на нега- 
тивните тенденции на опаѓање на општествениот производ и со започну- 
вањето на процесот на оживување на производството би требало да се 
очекува дека овој капацитет во иднина ќе се зголемува

Во прилог на горната констатација говори и фактот што според 
познатата Киндлбергерова шема3 за фазите на задолжување низ кои 
минува една земја во текот на својот развој, Македонија се наоѓа во фазата 
на „млад должник” на која Л кореспондира пасивен пресметковен биланс 
и пасивно салдо во тековната сметка на платниот биланс. Раздолжување- 
то на Македонија би требало да започне тогаш кога таа ќе навлезе во 
фазата на „зрел должник”, кога салдото на тековниот биланс ќе биде 
позитивно, односно кога домашното штедење ќе ја надминува стапката 
на домашното инвестирање.

1
Индикаторите за долгот се пресметани според користени податоци од публикации и 

материјали на Народната банка на Македонија.
2

Aghevli Bijan and ah, Stabilization and Structural Reform in the Czech and Slovak Federal 
Republic: First Stage, IMF Occasional Paper, No. 92, March 1992, p. 2.

3
Kindleberger Charles, Medjunarodna ekonomija, превод, Beograd, 1974, стр. 391.
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Во поглед на формите на идниот прилив на странски капитал, 
корисно е да се има предвид светското искуство од последните две-три 
децении кое недвосмислено укажува дека оние земји во развој (пред се 
латиноамериканските земји) кои се потпираа врз кредитни аранжмани 
западнаа во сериозни тешкотии. За разлика од нив, земјите кои усвоија 
либерална политика спрема директните странски инвестиции (како, на 
пример, азиските динамични економии) забележаа високи стапки на 
растеж на општествениот производ и на извозот, како и усвојување на 
висока технологија Во Македонија задолжувањето беше речиси единс- 
твен облик на увоз на странски капитал. Учеството на странските ди- 
ректни инвестиции е сосема безначајно.

Преферирањето на директните странски инвестиции во однос на 
кредитните аранжмани произлегува и од карактеристиките на одцелните 
облици на прилив на странскиот капитал. Од аспект на сервисирањето на 
долгот главната предност на директните инвестиции се огледа во тоа 
што во иднина тие не го оптоваруваат платниот биланс преку обврската 
за враќање на главницата и плаќањето камата, како што е случај со 
кредитните аранжмани. Покрај оваа платнобилансна предност, стран- 
ските директни инвестиции претставуваат и моќно средство за зголему- 
вање на макроекономската ефикасност, како и за забрзување на процесите 
на интеграција во меѓународната економија.4

Имено, покрај прилив на капитал преку директните странски ин- 
вестиции се увезува и современа технологија, know-how, управувачки и 
организациони вештини, а тие придонесуваат и во освојувањето на нови 
извозни пазари. Од аспект на нашата тема, значајно е и тоа што директни- 
те инвестиции придонесуваат и за системска трансформација на еконо- 
мијата. Покрај инвестирањето во нови претпријатија, странските 
директни инвестиции своето место можат да го најдат и во процесот на 
трансформација на општествениот капитал во приватен.

Се разбира, конкретната примена на горенаведените позитивни 
сознанија не значи исклучиво потпирање само врз директните странски 
инвестиции, туку таква комбинација од нови странски кредити и ди- 
реткни инвестиции во која овие последниве ќе имаат доминантно учес- 
тво. Евентуалните страхувања дека нагласеното потпирање врз странски 
директни инвестиции може да го загрози економскиот суверенитет може 
да се минимизираат со формулирање на соодветна, јасна стратегија за 
приливот на странскиот капитал преку директни странски инвестиции.

4
Koves Andras, Central and East European Economies in Transition, The International Dimensi

on, Westview Press, Boulder, 1992, p. 52.
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Проблемите со кои се соочува Македонија во сферата на надво- 
решниот долг произлегуваат пред се од големиот износ на стасани a 
неподмирени обврски, кои на крајот од 1993 година изнесувале 260 
милиони долари, како и од дистрибуцијата на стасаните обврски (отп лата 
на главницата и на каматите) кои според планот за отплата на долгот се 
највисоки во следните три години (за 1994 тие изнесуваат 122 милиони 
долари, за 1995 -  114 милиони долари, за 1996 -  92 милиони долари), за 
потоа значително да опаднат (во 1997 година на 68 милиони долари, во 
1998 на 64 милиони долари, во 1999 на 47 милиони долари, во 2000 на 43 
милиони долари, и така натаму). Затоа, со цел да се постигне нормализа- 
ција и редовно сервисирање на долгот во иднина, е потребно формулира- 
ње на среднорочна стратегија на раководење со долгот и нејзино дослед- 
но спроведување.

Политика на раководењ е со долгот

Основната цел на политиката на раководење со надворешниот долг 
треба да биде враќање на довербата на странските кредитори во виталнос- 
та и способноста на македонското стопанство за редовно сервисирање на 
долгот и сообразување на сервисирањето на долгот со потребата за 
стабилизирање и заживување на македонската економија. Реализацијата 
на оваа цел би можела да се оствари преку реструктурирање и репрогра- 
мирање на долгот на начин којшто значително би ги намалил екстернит 
те обврски на нашата земја во наредните неколку години.

Имајќи го предвид ниското ниво на националниот доход по жител 
од под 800 американски долари, со што Македонија е квалификувана за 
користење ИДА заеми, реално би било да се очекува во евентуалните 
идни преговори во рамки на Парискиот клуб да се издејствува одредено 
отпишување на долгот. Исто така, стручниот и детерминираниот тим на 
преговарачи би можел да издејствува и реструктурирање на останатиот 
долг спрема официјалните кредитори, обезбедувајќи пролонгирање на 
рокот на отплата и определен грејс период.

Слични обиди за издејствување редукција и репрограмирање на 
долгот би требале да се направат и спрема комерцијалните банки во 
рамките на Лондонскиот клуб. Аргумент за евентуално простување на 
долгот спрема комерцијалните банки претставува ниската цена на долгот 
на секундарните пазари, која изнесува околу 25 проценти од неговата 
номинална вредност. При репрограмирањето на долгот би можела да се 
искористи евентуалната спремност на одредени развиени земји за кола-
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терализација и гарантирање на долгот (положување гаранција за подми- 
рување на долгот од трета страна во вид на депозит или обврзници).

Со оглед на ниската цена на долгот на секундарниот пазар опорту- 
но би било дел од него да се откупи преку т.н. buybacks. Свое место во 
политиката на раководење со долгот би требало да најде и стимулирање- 
то на конверзијата на долгот за учество во трајниот капитал на определе- 
ни фирми (т,н. debt equity swaps). Оваа постапка на конверзија на долгот би 
можела особено да се искористи при трансформацијата на општествени- 
от капитал во приватен.

М ерки  за п ри влекувањ е на странсшот капитал

И псжрај очевидната потреба од странски капитал и големите 
надежи за негово касочување во централноевропските и источноевроп- 
ските земји, приливот на странски кагштал во овие земји се уште е далеку 
под очекувањата. За илустрација, според расположливите податоци, зак- 
лучно со првата половина од 1993 година од вкупно 375 милијарди долари 
инвестирани во земјите во развој, на Источна Европа отпаѓаат само 4%, 
односно 15 милијарди.5 Постојат повеќе причини за тоа, меѓу кои: 
економското назадување во овие земји, структурните слабости на нивни- 
те економии, релативно малиот домашен пазар, политичката нестабил- 
ност и неизвесноста во поглед на динамиката и (се)опфатноста на 
започнатите реформи.6

Што се однесува до можностите за привлекување на странски 
капитал во Македонија, очевидно таа не може позначително да влијае на 
факторите од екстерна природа, пред се на општата политичка (не)ста- 
билност во регионот. Меѓутоа, таа може да дејствува во правец на менува- 
ње на добар дел од другите фактори што ги определуваат тековите на 
странскиот капитал. Тоа, пред се, се однесува на забрзувањето на проце- 
сот на сеопфатно реформирање на економскиот систем, воведување на 
институции кои би означиле пазарно пријателски (market friendly) амби- 
ент, како и операционализирање на една вистински отворена и либерали- 
зирана економија Имено, треба да се има предвид дека врската меѓу 
приливот на странски капитал и на процесот на транзицијата е двона- 
сочна: тој навистина придонесува за забрзување на транзицијата, но, од

5
Wall Street Journal, January 3 ,1994.

6
Koves Andras, op. cit., pp. 52-53.
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друга страна, и динамиката во спроведувањето на транзицијата позитив- 
но влијае врз неговото привлекување.

Враќањето на довербата на странските кредитори во поглед на 
сериозноста, истрајноста и решителноста во однос на спроведувањето на 
макроекономската стабилизација е оној прв неопходен услов за склучува- 
ње на евентуални нови кредитни аранжмани. Најдобра потврда за усвоју- 
вање на еден таков подолгорочен курс на економската политика во очите 
на странските кредитори претставува склучувањето на соодветеи аран- 
жман со Меѓународниот монетарен фонд (stand-by или ESAF) како свое- 
видна гаранција дека во иднина нема да се отстапи од елиминирањето на 
внатрешноекономските дебаланси. Ориентацијата кон стабилни услови 
на стопанисување претставува поволен амбиент и за привлекување на 
странските директни инвестиции.

Спротивно на популарните сфаќања, според кои даночниот трет- 
ман и даночните олеснувања се главниот чинител што ги привлекува 
странските директни иквестиции, истражувањата покажуваат дека стран- 
ските инвеститори особено се заинтересирани за обезбедување на нови 
пазари, за стабилни економски и политички услови, како и за стабилен 
институционален амбиент (транспарентна и релативно постојана за- 
конска регулатива). Меѓу факторите кои се рангираат пред даночните 
олеснувања спаѓа и релативно евтината и квалификувана работна сила7 
Токму евтината и квалификувана работна сила би можела да претставува 
значаен фактор за привлекување на странските директни инвестиции кај 
нас, што поволно би влијаело и врз решавањето на проблемот на неврабо-
T6H0CT&

Емпириските истражувања покажуваат дека меѓу причините за 
недоволниот прилив на странски директни инвестиции во некогашните 
социјалистички земји спаѓа и недоволната запознаеност на странските 
инвеститори како со правната регулатива што ја третира оваа проблема- 
тика така и со конкретните можности за профитабилни пласмани. Токму 
затоа е неопходна многу поагресивна и поорганизирана промотивна 
активност за запознавање на потенцијалните странски партнери како со 
конкретните можности за инвестирање така и со институционално-прав- 
ниот амбиент за странско инвестирање. Покрај самите претпријатија 
овие активности би требало да ги потпомогне и државата, било преку 
постојната Агенција за приватизација било преку формирање и соодвет- 
но екипирање на посебна институција со ваква ориентација

7
Economic Commission for Europe, Reforms in Foreign Economic Relations o f Eastern Europe 

and the Soviet Union, United Nations, New York 1991, p. 47.
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На крајот, би истакнале дека усвојувањето на либерална политика 
спрема директните странски инвестиции, како предуслов за нивно прив- 
лекување, не значи и нивно целосно препуштање на играта на пазрот. 
Искуствата, исто така, говорат дека оние земји кои либералниот однос 
спрема странските директни инвестиции го инкорпорирале во рамките 
на една јасна стратегија на глобално структурно приспособување имаат 
најголеми изгледи привлекувањето на странскиот капитал да го поврзат 
и со реализацијата на домашни структурни економски цели.8

Vladimir KANDIKJAN

THE ROLE OF FOREIGN CAPITAL IN THE TRANSITION 
AND IN THE ACCELERATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT

(Summary)

Both theoretical arguments and the practical experience suggest that foreign capital may play 
an important role in the dynamics, the effects and the final outcome of the transition from a command 
to a market economy. Bearing in mind the evident need for increasing the level of investment, and the 
fact that Macedonia is a relatively moderately indebted nation, in order to accelerate its economic 
growth and the transition process, it will have to find appropriate ways to attract foreign capital flows.

Due to the comparative advantages of direct investment over credit inflows the emphasis 
should be on formulating an adequate strategy for stimulating direct foreign investments. The first 
step should be concluding a longer-term financial arrangement with the IMF confirming that the 
stabilization of the economy has top priority. The appropriate strategy should also include a stable and 
transparent institutional environment and improved promotional activities for investment oppor
tunities in Macedonia.

Economic Commission for Europe, op. cit., p. 47.
8
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Таки ФИТИ

УЛОГАТА НА ДРЖАВАТА ВО СТОПАНСКИОТ ЖИВОТ

В овед

Економската историја не учи дека почнувајќи од големата светска 
економска криза од 1929-1933 година, па се до денешни дни, државните 
ингеренции во стопанскиот живот на земјите со пазарна економија силно 
се зголемиле. Иако нивниот опфат и интензитет е различен од земја до 
земја, па и во иста земја во различни периоди, во зависност, во прв ред, од 
политичката и економската филозофија на партиите на власт и еко- 
номската состојба на земјата, факт е дека тие остануваат значаен коректив 
на пазарот и пазарното разместување на ресурсите. Впрочем во сов- 
ремената економска литература потребата од државното мешање во сто- 
панскиот живот во земјите со пазарка економија се изведува и оправдува 
со т.н. неуспех на пазарот -  market failure. Имено, во определени домени 
на стопанскиот живот и во определени специфични економски состојби 
пазарот не е во можност да изврши рационална алокација, разместување 
на ресурсите, и да понуди соодветно разрешување на проблемите, поради 
што државната интервенција во стопанскиот живот е неизбежна. Тие 
домени се: постоењето на монополи, нерамномерната и социјално не- 
прифатлива распределба на доходот, макроекономската нестабилност, 
екстерналиите, посебно т.н. негативни екстерналии загадзтање на во- 
дите, воздухот, почвата и сл. и обезбедувањето на т.н. јавни добра -  
народната одбрана, уличните светла, јавните паркови и сл. (Harison, 
Smith, Davies, 1992). Врз оваа основа се изведуваат и четирите главни 
функции на владите во модерните пазарни економии: утврдување на 
законската рамка на пазарните стопанства, влијание врз алокацијата на 
ресурсите, прераспределба на доходот и стабилизација на стопанството, 
во прв ред низ користењето на монетарната и фискалната политика 
(Samuelson, Nordhaus, 1992).
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По падот на административно-централистичките системи на упра- 
вување со стопанството, земјите во транзиција се соочија со вонредно 
тешка економска ситуација, чии доминантни карактеристики, горе-долу 
репрезентативни за скоро сите поранешни социјалистички земји, се 
огледаат во: нагласената инсуфициенција на сграната на производството, 
односно понудата, релативно високите стапки на инфлација, високата 
невработеност, значајниот надворешно-финансиски долг, надворешно- 
трговските дефицити, егзистенцијата на сивата економија и сл. Прак- 
тично сите земји во транзиција се принудени да спроведуваат и политика 
на макроекономска стабилизација и политика на структурно прилагоду- 
вање. Првата претпоставува елиминирање на вишокот на потрошувачка- 
та, вклучувајќи ја тука и политиката на ограничување на платите, a 
втората банкрстство на фирми во процесот на нивното консолидирање и 
прилагодување на строгите пазарни услови на стопанисување. Двете 
политики нужко ќе ги заоструваат социјално-политичките тензии во 
овие земји. Во такви услови улогата на државата е вонредно комплексна и 
се пројавува во бројни сфери на економското живеење. Ова дотолку 
повеќе што некои домени и состојби врзани за т.н. пазарен неуспех 
(макроекономската нестабилност, нерамномерната распределба на дохо- 
дот, монополистичките структури и загадувањето на животната средина) 
во земјите во транзиција се веќе силно нагласени или пак имаат тенден- 
ција на понатамошно изострување.

Со оглед на тоа што бројни сфери од стопанското живеење во кои се 
пројавуваат економските ингеренции на владите на модерните нацио- 
нални стопанства ќе бидат предмет на разработка во другите тематски 
целини предвидени за советувањето, нашата анализа главно ќе се огра- 
ничи на прашањата врзани за опфатот на јавниот сектор и улогата на 
државата во регулацијата и дерегулацијата на стопанската активност.

Јавниот сектор во  земјите со пазарна економ ија

Во сопственичката структура на сите пазарни економии егзистира 
т.н. јавен, државен сектор на сопственост. Застапен е главно во крупната 
стопанска инфраструктура- пошти, телекомуникации, енергетика (елек- 
трика, гас, нафта), железници, аеротранспорт, пристаништа и сл., но и во 
некои клучни стопански гранки -  црна металургија, јаглен, петрохемија, 
моторна индустрија, бродоградба и др. (види табела бр. 1). Традиционал- 
но јавниот сектор е поприсутен во развиените земји на Западна Европа 
отколку во прекуокеанските земји -  САД, Јапонија и Канада Практично,
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Т а б е л а  1

Опфатот најавниот  сектор во  земјите со пазарна економ ија

бл. - без податок
Приватен 
сектор 

над 75% О  
Јавен
сектор

25% ©
50% ©
75% © 

над 75% •

Австропија • • • • 0 о • © 0 о бл. Австралија
Австрија бл. Австрија

Белгија • • ©• © 6л о • • о © о Белгија
Бразил © о © о Бразил

ВЈВританија • • • • © • • © © © © ВБританија
Канада • © • О 0 о © © 0 о о Канада

Фравдија • • • • &Л. • • © © © о Франција
ЗЈГерманија • • © © © © • • © 0 © ЗГерманија
Холацција • • © © бл. бл • © © © о Холандија

Индија о © • Индија
Итапија • • © • бл. бл. • • © © © Италија
Јапонија • • 0 о бл. 0 © © о о о Јапонија
Мексико • • • • • • • © © © • Мексихо
ЈЈКореја • • © о бл © бл. 0 о © о ЈЈКореја

Шпанија • € о © бл. © • • о © © Шпанија
Шведска • • € • бл бл • © о © © Шведска

ШваЈЈарија • • • • бл бл • © о о бл, Швајцарија
САД •  О © 0 0 о © о о о о САД

битната разлика помеѓу едната и. другата група земји се огледа во фактот 
што во Западна Европа јавниот сектор е застапен како во крупната 
стопанска инфраструктура така и во бројни индустриски гранки, што не 
е случај со прекуокеанските земји, каде што јавниот сектор е скоро 
исклучиво профилиран во крупната стопанска инфраструктура.

Од табелата што ја даваме во прилог паѓа в очи релативно големата 
застапеност на јавниот сектор во сопственичката структура на неколку 
високоразвиени земји на Западна Европа -  Австрија, СР Германија,
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Франција и Италија, како и во некои земји во развој Бразил, Индија и 
Мексико. Сите инфраструктурни и индустриски гранки означени во 
табелата во случајот на Австрија се во комплетна сопственост на држава- 
та„ Bo СР Германија државната сопственост покрај во инфраструктурните 
дејности е застапена и во многу индустриски гранки: преработки на 
јаглен, нафта, индустрија на алуминиум, бродоградба, автомобили, че- 
лични кокструкции, топилници, железарници, градежни претпријатија, 
финансиско-кредитни институции и сл. Слична е состојбата и во Фран- 
ција каде што јавниот сектор традиционално е широко застапен. Во 
Италија, пак, јавната сопственост е профилирана дури и во некои тради- 
циокални гранки на општественото производство -  текстилот, кожата и 
чевлите, експлоатација и преработка на мермери и неметали, преработки 
на тутун и пијалоци, делови на прехранбената индустрија итн.

Во периодот по осумдесеттите години приватизацијата и дерегула- 
цијата на стопанскиот живот станаа економска ортодоксија во вистинска 
смисла на зборот, и тоа на глобален, светски план. Како резултат на тоа 
дојде до определено поместување во сопственичката структура на совре- 
мените национални економии на штета на јавниот сектор. Во Велика 
Британија во периодот 1981-1991 год. државата продаде имот во вредност 
од 36,7 мрд. фунти, со што учеството на јавниот сектор во вкупната 
сопственичка структура на оваа земја се намали од 14 на 7%, односно се 
преполови. Дури и бизниси кои во многу земји со развиена пазарна 
економија традиционално се наоѓаа во државни раце беа приватизирани: 
British Aerospace, Britoii, Entreprise Oil, British Telecom, British Gas, British 
Petroleum, British Airports, British Steel, Water, Electricity i s i (Harrison, 
Smith, Davies, 1992). Bo Франција и Италија резултатите од приватизација- 
та беа далеку поскромни. Меѓутоа, овие земји денес располагаат со нови и 
многу амбициозни програми за приватизација од кои владите очекуваат 
големи приливи во државните буџети. Целосната реализација на фран- 
цуската приватизациона програма од 1993 година, на пример, смета на 
приливи од преку 50 мрд. американски долари. СР Германија пак посери- 
озно зачекори во процесот на приватизацијата. Процесот на приватизаци- 
јата на најголемиот број од 13.000 источногермански претпријатија во 
значајна мерка е заокружен, а во т.н. стари покраини приватизацијата 
длабоко зафати три сектори: индустрија, транспорт и банки. Многу 
амбициозни приватизациони програми се реализираат и во земјите во 
развој. Приватизацијата го збогати државниот буџет на Чиле за 10 мрд. 
долари, на Аргентина исто така за 10 мрд. долари, на Малезија за 3 мрд. 
долари итн. (Гризо, Давитковски, 1994). Процесите на дерегулација, 
приватизација и реорганизација на јавниот сектор во земјите во развој
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денес обилно се поддржувани и од официјалната политика на Светската 
банка Поддршката, особено по 1989 година, се однесува на унапредување- 
то на бизнис окружувањето (редукција на бариерите за влез на пазарите, 
редукција на трговските рестрикции и реформа на законодавството и 
регулацијата во скоро 90 земји во развој); развој на финансискиот сектор 
(либерализација на каматните стапки, унапредување на финансиските 
институции, зголемување на конкуренцијата помеѓу финансиските по- 
средници и др. во 90 земји во развој); реструктурализација на јавниот 
сектор исто така во 90 земји во развој итн. (World Bank, 1991).

За опфатот н а јавниот  сектор во  Р епублика М акедонија

Иако процесот на приватизација е во тек, кај нас не само што не 
постои разработен концепт за учеството, опфатот и профилираноста на 
јавниот сектор во вкупната сопственичка структура на стопанството, туку 
отсуствуваат и позначајни теоретски расправи врзани за оваа проблемати- 
ка.

При одлучувањето за можните пристапи на профилирањето на 
застапеноста на јавниот сектор во сопственичката структура на земјата 
треба во обѕир да се имаат следниве моменти:

Прво, искуствата на земјите со пазарна економија во овој домен. За 
Р. Македонија притоа порелевантни се искуствата на европските земји со 
пазарна економија не само поради географската припадност на земјата во 
европскиот континент туку и поради постојната упатеност на нашето 
стопанство на економско-технолошка соработка со ЕЕУ. Особено е значај- 
но да се проучат искуствата на некои помали земји со пазарно стопанство: 
Австрија, Белгија, Холандија и др.

Второ, глобалните тенденции во доменот на застапеноста на јавни- 
от сектор во развиените земји, но и во бројни земји во развој насочени кон 
определено повлекување на јавниот сектор од стопанскиот живот. Прак- 
тично, државата ја напушта сопственоста, но го задржува влијанието врз 
стопанските текови преку мерките на регулацијата.

Ако во почетната фаза на транзиција во Р. Македонија секторите 
кои имаат третман на природен монопол (станува збор за сектори чие 
поставување бара вложување на огромен капитал, поради што од аспект 
на алокација на ресурсите најоправдано е стопанската активност да му се 
препушти на едно единствено претпријатие, на пример, железница, 
електростопанство, ПТТ услуги и сл.) остануваат во државна сопстве-
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ност, дилемите се концентрираат околу прашањето за евентуалната 
цотреба и оправданост од формирање на јавна сопственост во некои 
индустриски гранки: црна металургија, преработки на нафта, рударски 
комбинати, топилници и сл. Прашањето допрва ќе се актуализира, би- 
дејќи приватизацијата на некои крупни капацитети во земјата (пример, 
скопската железарница, рафинеријата за нафта, Бучим и др.) ќе оди 
тешко поради различни причини: евидентен недостаток на домашен 
капитал, недоволна заинтересираност на странскиот капитал за вложува- 
ње во овие дејности, превработеност, технолошка депресираност на 
некои од објектите итн. Од друга страна, нивните индуцирани ефекти врз 
вкупното стопанство не смеат да се потценат. Постојните законски про- 
писи во Р. Македонија дозволуваат да се утврди учеството на државата во 
сопственоста на некои објекти од споменатите стопански сектори -  врз 
основа на инвестирани средства од буџетот на Р. Македонија, врз основа 
на кредити за кои Р. Македонија се јавува како единствен гарант и сл. Во 
секој случај државата, односно Владата наскоро ќе мора да донесе значај- 
ни одлуки врзани за евентуалното профилирање на опфатот на државна- 
та сопственост во споменатите стопански сектори и, се разбира, во 
конкретните стопански објекти, понатаму за неговото конкретно одмеру- 
вање, во смисла на мајоритетно учество или пак малцинско учество, но со 
пакети на акции кои ќе и овозможат на Владата, односно на надлежните 
министерства, да се стекнат со соодветни компетенции во управувањето 
на објектите, но и одговорности во врска со нивното работење. Она што 
посебно сакаме да го подвлечеме во оваа прилика е фактот дека овие 
одлуки мораат да се базираат на соодветна стручна анализа, којашто ќе се 
обиде да ги одмери глобалните ефекти од евентуалното профилирање на 
јавната сопственост во некои индустриски гранки на стопанството на Р. 
Македонија Притоа, јасно е дека ефектите нема да бидат еднонасочни. 
Имено, доколку дел од објектите во кои државата ќе биде косопственик во 
иднина успешно се корпорализираа. и преструктурираат и доколку 
покажат добри резултати во работењето можат да станат извор на дел од 
буџетските приходи. Исто така, Владата врз таа основа (како косопственик 
или евентуално мајоритетен сопственик) ќе може поуспешно да ја обаву- 
ва функцијата на регулацијаво дел од горепосочените стопански сектори. 
Од друга страна Владата, односно надлежните министерства во улога на 
сопственик ќе се соочат и со низа одговорности повторно врзани за 
успехот односно неуспехот на преструктурирањето на објектите (орга- 
низационо, сопственичко, производно, технолошко), изборот на мена- 
џерските екипи, резултатите од работењето и сл.
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Р егулац и ја  на стопанските сектори

Потребата од државна регулација ка одредени стопански сектори 
економската наука традиционално ја објаснува и оправдува со несо- 
вршеноста на пазарот, односно со постоењето на домени и состојби на 
т.н. пазарен неуспех. Оттаму е и логично да се разбере зошто регулација- 
та е најприсутна токму во тие сектори. Во продолжение посебно ќе се 
задржиме на регулацијата на монополите и зауздувањето на монополска- 
та моќ и на државната регулација во доменот на екстерналиите.

Во современата економска литература, како што веќе споменавме, 
природниот монопол се дефинира како стопански сектор во кој из- 
вршувањето на економската активност бара вложување на голем капитал, 
поради што законот за економиите од обемот не дозволува таа дејност да 
ја извршуваат голем број на претпријатија Типичен пример се ин- 
фраструктурните дејности -  железницата, производството и дистрибуци- 
јата на електрична енергија, телефонската мрежа, водостопанските 
системи, гасоводите итн. Од аспект на алокацијата на ресурсите и во  
општо од општествен аспект би било сосема нерационално во една земја 
овие дејности да ги извршуваат голем број на претпријатија -  тоа би 
значело недозволено дуплирање на капацитетите, проследено со големи 
општествени трошоци. Затоа државата во вакви случаи дава ексклузивно 
право дејноста да ја извршува едно единствено јавно претпријатие, со 
што фактички настанува потполн природен монопол. Меѓутоа вака наста- 
натиот природен монопол мора да биде предмет на државна регулација. 
„ З о ш т о  владите ги регулираат природните монополи? Тие тоа го прават 
затоа што природниот монополист -  кој има голема трошочна предност 
во однос на своите конкуренти, а побарувачката за неговите производи е 
ценовно нееластична -  може постојано да ја зголемува цената, да си 
обезбеди огромен монополистички профит и да создаде голема еко- 
номска неефикасност” (Samuelson, Nordhaus, 1992). Всушност, можно е 
монополот да ги зголемува цените без притоа да понуди и соодветно 
зголемување на обемот и квалитетот на производите и услугите. Екстрем- 
ниот и крајно нерационален случај, присутен како што ќе видиме подоц- 
на и во некои сектори на нашето стопанство, оди до таму што цените на 
услугите на природниот монопол перманентно растат со истовремено 
влошување на нивниот квалитет. Затоа државата мора да ги заштити 
потрошувачите -  граѓаните, кои се заинтересирани за квалитетни произ- 
води и услуги по разумни цени. Регулацијата овде државата често ја 
реализира со т.н. економски прописи, односно со владини одлуки и со 
закони со помош на кои се врши: контрола на цените на производите и 
услугите, пропишување на условите за влез односно излез од пазарот,
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пропишување на стандардите за квалитетот на производите и услугите, 
сигурноста и здравјето на вработените, сигурноста и здравјето на потро- 
шувачите итн. Најтипични примери се прописите врзани за електрична- 
та енергија, водата, телефоните, радиото и телевизијата, прописите за 
транспортот, финансиите и сл. Во најново време се јавија и низа нови 
методи за per улација на природните монополи, меѓу кои позначајни се: 
т.н. потенцијална конкуренција (со укинување на бариерите за влез во 
дејноста, под одредени услови, се смета дека конкуренцијата може да се 
обезбеди во секој момент); конкуренција за монопол (државата по пат на 
конкурс го избира претпријатието на коешто му го доделува ексклузивно- 
то право за вршење на дејноста, водејќи притоа сметка за условите што ќе 
бидат понудени -  цените, квалитетот на услугите, зачувувањето на станд- 
ардите и сл); регулација на профитната стапка на монополот; максимизи- 
рање на цената на монополите преку т.н. RPI-X формула и др. (Славески, 
1993).

Се разбира дека државната регулатива во земјите со пазарно сто- 
панство не е лоцирана само во сферата на ириродните монсполи. Напро- 
тив, нејзиниот опфат е многу поширок. Имено, таа е присутна и во бројни 
други стопански сектори со олигополна пазарна структура, сектори во 
кои на страната на побарувачката се јавуваат неколку големи претприја- 
тија За да ја заузда нивната пазарна моќ и да одцржи задоволителен 
степен на конкуренција државата се користи со антимонополската, ан- 
титрустовската политика. Таа, во земјите со развиена пазарна економија, 
врши неколку основни функции: прво, забранува формирање на картели 
(здружување на претпријатијата заради зголемување на цените, поделба 
на производните квоти и поделба на пазарите); второ, ги забранува т.н. 
илегални постапки (врзана трговија, дискриминација на цените, одцр- 
жување на малопродажните цени итн.); и трето, ги контролира и забрану- 
ва фузиите, спојувањата на претпријатијата доколку се насочени кон 
обезбедување на доминантна положба на пазарот. Спроведувањето на 
антимонополската политика во развиг гттге земји е препуштена на неза- 
висни државни комисии (Federal TVade Commission во САД), совети (Соп- 
seil de la concurrence во Франција), уреди (Bundestkartellamt во Германија) 
итн, а непридржувањето кон антимонополските прописи е строго санк- 
ционирано -  од големи парични казни до распуштање на делови на 
претпријатијата кои не се придржуваат на антитрустовските прописи, па 
се до казни затвор. Државната регулатива денес е присутна и во гранки на 
производството кои по својата природа се многу поблиски до состојбата 
на совршена конкуренција или пак некаде на средина помеѓу совршената 
и монополската конкуренција. Примерот што го даваме во прилог, а се
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однесува на САД, земја со нагласено слободно претприемништво, тоа 
недвосмислено го потврдува:

Т а б е л а  2

Степен н а  п р и р о д ен  м онопол во  р а зл и ч н и  гр а н к и  
и  интензитет на државната регулат ива

Гранка Пазарна состојба

Земјоделство Совршена конкуренција

Нафга и рударство 

Текстил

Камионски превоз

Челик

Авио превоз

Банкарство

Патишта

Телефони

Електрична енергија П рироден монопол

Засенчаните гранки во табелата ги означуваат домените во кои 
државната регулатива традиционално е силно присутна Паѓа в очи 
нагласената државна регулатива во земјоделството и во авионскиот со- 
обраќај. Поради специфичностите на земјоделското производство (не- 
совпаѓање на процесот на трудот со времето на производство, односно 
сезонскиот карактер на земјоделството, значењето на земјоделската по- 
вршина како необновлив природен ресурс, присуството на феноменот на 
т.н. пајакова мрежа и сл.) државната регулатива овде претпоставува, меѓу 
другото, и комплексна откупна политика Оваа, пак, покрај минималните 
цени редовно ги вклучува и гарантираните цени, со што Владата ја 
презема и обврската да ги откупи сите произведени вишоци на одцелни 
земјоделски производи според претходно пропишаните цени. Регулаци- 
јата во авионскиот сообраќај опфаќа пропишување на строги правила на 
игра врзани за условите за влез и излез на пазарот, контрола на цените, 
квалитетот на услугите и особено пропишување на сигурносните станд- 
арди.
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Joseph Stiglitz, еден од најголемите авторитети во областа на регу- 
лацијата, пишува: „Влздата ги регулира бизнис-активностите во обид да 
ги заштити работниците, потрошувачите, опкружувањето, да ја спречи 
антимонополската практика и да ја спречи дискриминацијата”. Истиот 
автор укажува на фактот дека регулацијата најчесто ја вршат посебни 
државни агенции, комисии и сл. Во САД, на пример, заштитата на 
вработените им е препуштена на Occupational Safet и Health Administration, 
заштитата на потрошувачите на Federal TYade Commission, заштитата на 
опкружувањето на Environmental Protection Agency, регулацијата на бан- 
ките на Federal Reserve Board, регулацијата на авионскиот сообраќај на 
Federal Aviation Administration итн. (Stiglitz, 1988).

Државната регулатива во областа на екстерналиите, посебно не- 
гативните и особено оние врзани за загадувањето на водите, воздухот, 
шумите, земјиштето, е се позначајна и се поприсутна во практиката на 
земјите со пазарно стопанство. Претпријатието што неконтролирано ги 
исфрла нечистотиите и отровните материи во блиската река му нанесува 
на општеството големи штети. Ако не постои државна регулатива во оваа 
сфера, или пак ако таа е крајно неефикасна, претпријатието ќе продолжи 
со таквата практика. Тоа ја третира водата како слободен природен ресурс. 
Бидејќи претпријатието не е задолжено да изгради систем за пречистува- 
ње, неговите трошоци за производство се пониски и се сведуваат на 
амортизацијата, трошоците за суровини и помошни материјали и тро- 
шоците за работна сила. Тоа е т.н. приватен трошок (private cost) што 
егзистира на страната на претпријатието. Меѓутоа економистите тука ја 
воведуваат и категоријата општествен трошок (social cost) што егзистира 
на страната на претпријатието и што е поголем токму за износот на 
екстерналиите. Значи општествениот трошок се сведува на приватниот 
трошок плус трошоците што мора да се направат за остранување на 
штетите од неконтролираното испуштање на нечистотиите во реката. 
Бидејќи загадувањето не може комплетно да се острани трошоците 
врзани за заштита на опкружувањето мораат да се платат. Во лите- 
ратурата, а и во практиката, се сретнуваат различни пристапи врзани за 
плаќање на разликата помеѓу приватниот и општествениот трошок и за 
стимулирање на претпријатијата да го смалат степенот на деструкција на 
опкружувањето. Меѓу нив позначајни се следниве:

-  директна владина контрола -  со закон се пропишува дозволената 
количина на штетни материи што претпријатието може да ги исфрла во 
опкружувањето. Во спротивност следуваат санкции, најчесто парични. 
Контролата е неефикасна ако казните се ниски;
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-  даноци на испуштање на штетни материи, кои ги плаќаат самите 
претпријатија. Ако се добро одмерени ги стимулираат претпријатијата 
да го сведат загадувањето на минимум и на тој начин да платат помалку;

-  кривична одговорност за загадувачите, којашто се докажува по 
судски пат;

-  приватни пристапи -  станува збор за т. н. Соаѕе theorem, чиј автор 
е нобеловецот Роналд Козе, кој смета дека проблемот на екстерналиите 
може да се реши по пат на преговори помеѓу заинтересираните страни 
(на пример, претпријатието коешто ја загадува реката и сопственикот на 
рибникот кој од тоа трпи штети) наместо тоа да се решава преку суд или 
со државна интервенција Во овој случај претпријатието ќе се обврзе 
загадувањето да се сведе на минимум, а евентуалните штети што ќе 
настанат да и ги надомести на оштетената страна.

П оуки  за стопанството на М акедонија

Прво, искуствата на земјите со развиено пазарно стопанство по- 
тврдуваат дека природните монополи треба да бидат предмет на ефикасна 
државна регулатива. Тоа е неопходно за да се заузда нивната монополска 
моќ, да се заштитат граѓаните од прекумерното покачување на цените, да 
се осуети остварувањето на монополистички екстра профити и да се 
избегне економската нерационалност во нивното работење. Изборот на 
квалитетни менаџерски екипи во овие сектори, способни да се носат со 
проблемите врзани за нивната реорганизација и преструктурирање, а со 
крајна цел да се подобри асортиманот и квалитетот на услугите по 
разумни и прифатливи цени е одговорност на Владата, односно над- 
лежните министерства. Засега отсуствува ефикасна државна регулатива 
во некои од овие сектори. Типичен пример се ПТТ услугите. Ова јавно 
претпријатие со години наплатува големи суми за обичен телефонски 
приклучок, времето на чекање за добивање на телефонски број е вонредно 
долго и по извршената уплата, квалитетот на телефонските услуги во 
земјата недозволено лош, мрежата на јавни телефонски говорници сосе- 
ма неразвиена и запуштена итн. Слична е состојбата и со комуналните 
претпријатија, парното греење и др. објекти каде што често е присутен 
екстремниот случај на зголемување на цените на услугите со истовреме- 
но опаѓање на нивниот квалитет.

Второ, без демонополизација на пазарната структура и одржување 
на задоволителен степен на конкуренција ефектите и на самата привати- 
зација би биле значајно дерогирани. Во оваа смисла потребата од донесу-
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вање на комплексно антимонополско законодавство во Македонија е 
повеќе од евидентна (вакви законодавства во периодот 1990-1991 год. се 
донесени во сите поранешни источноевропски социјалистички земји). 
Македонија на овој план го иаправи првиот чекор -  со техничка помош на 
Европската банка за обнова и развој експерти од Нов Зеланд го изработија 
првичниот текст на македонскиот антимонополски закон. Според наша 
оценка се работи за модерен закон кој во основа ја осигурува државната 
регулатива во најзначајните домени од оваа област -  забранува формира- 
ње на картели, забранува други илегални посгапки, го контролира фузи- 
онирањето на претпријатијата. Во меѓувреме треба да се разрешат 
неколку значајни прашања: прво, дефинирање на состојбата на монопо- 
лот (за мало стопанство утврдување на состојбата на монопол мора да се 
изведе врз повеќехритериумски нринцип -  учество на претпријатието на 
пазарот, постоење односно непостоење на бариери за влез во дејноста, 
постоење на слобода, односно ограничувања на увозот на конкретните 
производи и сл. за да не се доведеме во состојба сежое второ претпријатие 
да падне под ударот на антимонополското законодавство); второ, утврду- 
вање на критериум за доминантна состојба на пазарот што е поврзано и со 
можните пристапи за контролирање на фузиите; и, трето, одмерување на 
висината на казните за непочитување на антимонополските прописи. 
Овие прашања можат релативно лесно да се разрешат. Неопходно е да се 
забрза постапката за дефинитивното обликување и донесување на зако- 
нот;

Трето, искуствата на развиените земји, како што видовме, ја no- 
тврдуваат традиционално значајната државна регулатива и во некои 
стопански сектори кои се блиски до состојбата на слободна конкуренција 
или се на средина помеѓу состојбата на слободна конкуренција и приро- 
ден монопол: земјоделството, авионскиот сообраќај, камионскиот превоз 
и др. Поаѓајки од значењето на агроиндустрискиот комплекс за маке- 
донското стопанство и посебно за оддржувањето на стабилноста на 
вкупните економски текови, задача на државата е да понуди комплексна и 
добро разработена откупна политика, којашто ќе обезбеди стабилност на 
примарното производство, а преку него и повисок степен на користење на 
значајните агроиндустриски капацитети со кои располагаме. Отсуството 
на ефикасна државна регулатива во авионскиот превоз Македонија скапо 
ја плати. Колку што ни е познато ние сме најверојатно единствената 
екссоцијалистичка земја со ваква организација, односно дезорганизација 
на авионскиот превоз. Во услови кога заради констелација на дејството на 
неекономските фактори (војната, блокадата на соседна СР Југославија) 
скопскиот аеродром стана вонредно атрактивен, логички беше во земјата
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да се воспостави единствена јавна авиокомпанија (преку методот на 
конкуранција за монопол на пример), со ригорозна регулација на неоп- 
ходните стандарди, особено сигурносните за оваа специфична и крајно 
одговорна стопанска дејност. Тоа беше добра шанса со искористувањето 
на поволната пазарна конјуктура да се обезбедат неопходните средства за 
реконструкција, опремување и модернизација на аеродромите, за обука на 
неопходниот кадар и за градење на добриот имиџ на национална авио- 
компанија. Реализацијата на споменативе неопходни претпоставки сега 
ќе бара далеку поголеми општествени трошоци. Државната регулатива во 
оваа сфера е во фаза на заокружување. Мислиме дека посебно е значајно да 
се изострат правилата на игра врзани за влез на претпријатијата во оваа 
дејност и да се воспостават вонредно ригорозни сигуроносни стандарди.

Четврто, состојбага во доменот на екстерналиите, посебно на оние 
врзани со загадувањето на опкружувањето, е многу неповолна. Постојна- 
та државна регулатива во оваа сфера се покажа крајно неефикасна. Про- 
пишаните стандарди никој не ги почигува, а одговорноста за настанатите 
штети изосганува и тогаш кога сторителите можат лесно да се идентифи- 
куваат. Со процесот на приватизацијата уште повеќе ќе се потенцираат 
проблемите што произлегуваат од разликата помеѓу приватниот и 
општествениот трошок. Точно е тоа дека во услови на економска криза, 
кога претпријатијата тешко врзуваат крај со крај, инсистирањето на 
придржување на пропишаните стандарди ќе значи ново зголемување на 
нивните производни трошоци. Меѓутоа, точно е и тоа дека штетите од 
деструкцијата на опкружувањето, општеството кога тогаш ќе мора да ги 
плати. Ние сме мала земја и мораме да имаме крајно рационален однос 
кон ограничените ресурси. Методите за стимулирање на претпријатијата 
да го смалат степенот на деструкција на природната и животната средина 
и можните пристагш за надоместување на штетите со нивните предности 
и недостатоци, во основа се добро познати -  и од економската литература 
и од практиката на развиените земји. Потребно е само да се преземат оние 
што најповеќе одговараат на нашите прилики и да се обезбеди нивно 
почитување.

Д ерегулац и ја  на стопанскиот живот

Традиционалното и во основа нормативно економско гледиште за 
регулацијата како мерка насочена кон коригирање на пазарните не- 
совршености и зауздување на економската моќ на големите претпријати- 
ја, во поново време е ставено под сериозно сомневање. Економистите на 
познатата Чикашка економска школа, во прв ред нобеловците Stigler и
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Buchanan, излегоа со тврдењето дека државната регулација повеќе им 
штети отколку што им помага на стопанствата, бидејќи фактички ја 
зацврстува монополската положба на регулираните сектори наместо да ја 
заузда Тие практично ја застапуваат т.н. теорија за регулација со помош 
на интересните групи. Суштината на оваа теорија е следна: државата со 
регулацијата на стопанските сектори го спречува влезот на нови прет- 
пријатија во дејноста, ја намалува конкуренцијата и им овозможува на 
постојните претпријатија да остваруваат големи монополистички про- 
фити. Затоа така регулираните стопански сектори и претпријатија се 
заинтересирани регулацијата да опстои и продолжи понатаму. Во знак на 
благодарност за регулацијата кеја фактички ја зацврстува монополската 
положба и моќ на претпријатијата, овие на политичарите кои ја про- 
тежираат им враќаат со финансирање на нивната предизборна кампања. 
Ваквата ситуација, меѓутоа, им штети на потрошувачите кои, на монопо- 
лите креирани со регулацијата, мораат да им плаќаат високи цени за лош 
квалитет на услуги. Така се наметна потребата од дерегулација на сто- 
панскиот живот. Суштината на дерегулацијата е укинување на ексклузив- 
ното право едно претпријатие да ја обавува конкретната стопанска 
дејност, односно укинување на бариерњте за влез во дејноста, укинување 
на контролата на цените, односно воведување на флексибилни цени, како 
и укинување на другите нормативи воведени со државната регулација, со 
цел да се зголеми конкуренцијата во секторот, да се зголеми асортиманот 
и квалитетот на производите и услугите и да се намалат нивните цени. 
Користа од дерегулацијата би била повеќекратна: прво, потрошувачите 
би добиле поквалитетни услуги по пониски цени, второ, претпријатијата 
под дејството на заемната конкуренција ќе мораат да се преструктурираат 
и да ги елиминираат нерационалностите во работењето, трето, државата 
ќе се ослободи од големите субвенции што често мора да ги плаќа на 
монополските претпријатија

Со реафирмацијата на пазарната парадигма во периодот по 1978 
година дерегулацијата почна и практ но да се спроведува најпрвин во 
САД и Велика Британија, а подоцна и во другите земји со развиена 
пазарна економија, како и во многу земји во развој. Во САД со дерегулаци- 
јата најпрвин беше опфатен авионскиот сообраќај. Се укинаа бариерите 
за влез во дејноста и се воведоа флексибилни цени. Конкуренцијата 
силно се зголеми. Цените на превозниците значително се намалија, a 
квалитетот на услугите видно порасна Неколку големи авионски компа- 
нии пропаднаа, банкротираа, а се оддржаа само најквалитетните и нај- 
иновативните. Слични ефекти се постигнаа и во американската нафтена 
индустрија којашто, исто така, меѓу првите беше опфатена од процесот на
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дерегулација. Во Велика Британија автобускиот сообраќај долго беше 
регулиран од страна на државата Имено, Владата воведе затворени 
лиценци со цел да го спречи влезот на голем број претпријатија во 
дејноста, односно со цел да го спречи дуплирањето на капацитетите, како 
и контролирани цени на превозот заради заштита на потрошувачите. Но, 
тоа предизвика намалена конкуренција, лош квалитет на услугите и 
значајни субвенции што државата, во услови на контролирани цени на 
услугите, мораше да им ги плаќа на претпријатијата Со дерегулацијата, 
се воведоа отворени лиценци, се напушти контролата на цените, се 
зголеми конкуренцијата и се подобри квалитетот на услугите. Дерегула- 
цијата, исто така, ја ослободи Владата од плаќањата врзани за општите 
субвенции за автобускиот превоз. Државната The National Bus Company, 
којашто имаше монопол на долгите линии се приватизира и почна да се 
конкурира со приватните превозници кои во меѓувреме влегоа во дејноо  
та. Во Велика Британија се изврши и дерегулација на поштенско-теле- 
фонските услуги како мерка пред приватиз&цијата. Имено до 1979 год. во 
овој сектор постоеше легален државен монопол. Извршувањето на сите 
услуги државага го имаше препуштено на јавната компанија General Post 
Office (GPO). Bo почетокот на осумдесеттите години државата го форми- 
ра British Telecom (ВТ), со истовремена дерегулација на пазарот, односно 
со издавање на телекомуникациони лиценци и на други претпријатија. 
Така на пазарот се појави и влезе во конкуренција со British Telecom исто 
така познатата Mercury Commmunications. Дури потоа се изврши привати- 
зацијата на British Telecom.

Дерегулацијата постигна добри резултати и во голем број земји во 
развој. Укинувањето на бариерите за влез на нови автобуски превозници 
во дејноста и елиминирањето на контролата на цените, ги принуди 
јавните автобуски превозници во големите индиски градови да се реорга- 
низираат, да го подобрат квалитетот на услугите и да ги смалат трошоци- 
те на работењето. Исто така, државата ги намали расходите врзани за 
субвенционирање на дејноста на јавните, државните автобуски претпри- 
јатија Дерегулацијата опфати и многу други сектори во земјите во развој. 
Транспортниот сектор беше дерегулиран во Јамајка, Мароко и Шри 
Ланка, телекомуникационите услуги во Аргентина и Гана, земјоделскиот 
маркетинг во Хондурас и Малви, фармацевтската индустрија во Маврита- 
нија итн. Притоа формите и содржините на приватизацијата се различни 
-  од подобрување на бизнис опкружувањето (укинување на рестрикциите 
на влез во дејноста, редукција на трговските рестрикции, реформирање 
на даночната политика, либерализација на каматните стапки и сл.), преку 
препуштање на техничките услуги што порано ги извршуваа јавните
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служби и институции на приватни фирми, понатаму реализација на 
јавните набавки од приватни фирми, па се до иновативните методи на 
градење на новите инфраструктурни објекти преку т.н. ВОТ (build, own 
and transfer) систем. Имено, државата ја препушта комплетната изградба 
на новите инфраструктурни објекти на приватни спонзори и фирми кои 
формираат приватна проект-компанија. Приватните спонзори вклучуваат 
познати меѓународни конструкторски и инженерски фирми, производи- 
тели на опрема и сл., а финансиските средства ги обезбедуваат преку 
комерцијални кредити од домашни и странски извори, преку билатерал- 
ни државни кредити, преку меѓународни финансиски институции и сл. 
Приватните фирми добиваат концесија за користење на објектите, а потоа 
сопственоста ја пренесуваат на државата (World Bank, 1990).

П о уш  зз  стопзнството н з  М зкедон и јз

Прво, дерегулацијата и приватизацијата како една од конзистент- 
ните мерки на економската политика инспирирани од неолибералната 
економска школа и практично спроведувани во земјите со развиено 
пазарно стопанство во периодот по 1978 година, имаа основна цел и 
задача да ги демонополизираат пазарните структури, да ја зголемат 
конкуренцијата, да ги намалат трошоците на производството и да ја 
подигнат ефикасноста на вкупното стопанисување;

Второ, дерегулацијата често пати се практикува и како мерка пред 
приватизацијата. Едно од основните правила афирмирано при спроведу- 
вањето на програмите за приватизација во многу земји гласи: најпрвин 
демонополизирај а потоа приватизирај. Ваквата логика на работите има за 
цел осуетување на опасноста од пренесување на државниот монопол во 
приватни раце.

Трето, практиката на земјите со развиено пазарно стопанство, но и 
на многу земји во развој, недвосмислет'п потврдува дека со дерегулација- 
та во основа не се дерогира регулативната функција на државата во 
стопанскиот живот. Имено државата врши еден вид на регулација на 
стопанскиот живот и тогаш кога ги спроведува мерките што во овој труд 
ги означивме како типично дерегулативни: укинување на бариерите за 
влез во дејноста, елиминирање на контролата на цените, односно воведу- 
вање на флексибилни цени, укинување на трговските рестрикции, проме- 
ни на даночните системи во смисла на потенцирање на нивната 
неутралност, либерализација на каматните стапки, унапредување на 
финансиските институции, зголемување на конкуренцијата помеѓу фи- 
нансиските посредници (интермедијари) на пазарот на капитал итн.
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Практично, дерегулацијата е проследена со еден нов тип на регулација 
тнпична за бизнис опкружувањето што се креираше со реафирмација на 
пазарната парадигма и насочена кон зголемување на економските импул- 
си на претпријатијата за рационално однесување и стопанисување. Зна- 
чи, државата и тогаш кога врши дерегулација на одделните пазари не ја 
напушта до крај регулативната функција На пример, државата ги укину- 
ва бариерите за влез во авионскиот, автобускиот или камионскиот со- 
обраќај, ја напушта практиката на контрола на цените и сл., но ја задржува 
регулативата врзана за стандардите што претпријатијата мораат да ги 
исполнат за вршење на дејноста, посебно на стандардите што се однесу- 
ваат ка сигурноста, стандардите врзани за квалитетот на производите и 
услугите итн;

Четврто, во најново време се присутни нагласени тенденции на 
дерегулација и приватизација на инфраструктурните објекти не само во 
високоразвиените земји туку и во многу земји во развој посебно во 
латинскоамериканските. Дури и кога се во прашање природните монопо- 
ли се потврдува дека државата постепено се повлекува од сопственоста во 
овие сектори (ги приватизира), но не и од нивната регулација. Таа и 
поиатаму ги пропишува стандардите на нивното работење, ја ограничува 
нивната монополска моќ (антимонополската политика се однесува, по 
правило, не само на приватниот туку и на јавниот сектор), ги контролира 
трошоците на работењето, ги објавува финансиските резултати од рабо- 
тењето, застрашува со воведување на контрола на цените и т.н. Привати- 
зацијата на инфраструктурните објекти во Македонија, во почетната фаза 
од транзицијата, е тешко изводлива од причини кои се споменати во овој 
труд. Тоа меѓутоа не значи дека приватизација не може да се наметне како 
алтернатива за некои од овие претпријатија во иднина. Практиката на 
бројни земји во развој потврдува дека многу инфраструктурни објекти 
одат во целосна или делумна приватизација Типичен пример се ПТТ 
услугите. Се смета дека последниве се релативно лесни за приватизација, 
меѓу другото, заради заинтересираноста на странскиот капитал за нив.
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TakiFITI

THE GOVERNMENT’S ROLE IN THE ECONOMY

(Summary)

The experience of developed market economies should be considered when defining the role 
and scope of the public sector in the ownership structure of the Macedonian economy. The most 
relevant experience for us is the practice of some smaller European developed market economies: 
Austria, Belgium, the Netherlands, etc. It should be also emphasized that there is a trend, not only in 
the developed market economies but also in the developing ones, that the state keeps on withdrawing 
from its ownership function, while keeping its influence over the economic flows through regulation. 
There is no efficient government regulation of natural monopolies, neither in certain industries which 
are located somewhere in the middle between natural monopolies and free competition (e.g. agricul
ture, air lines, etc.), nor in the regulation of their externalities. The measures of government regulation 
used by the governments of the developed economies are briefly elaborated in this article. They could 
be successfully implemented in the Macedonian economy as well.

The experience of the developed and developing countries in the respect of the deregulation of 
their economy is also elaborated in the report. The most significant insight for deregulation for the 
Macedonia is the following:

-  deregulation usually comes before privatization, folowing the rule: demonopolize first and 
then privatize;

-  the regulatory function of the government is usually not jeopardized by deregulation. The 
common deregulation measures (elimination of barriers to entry, price control, trade barriers, tax in
centives, liberalization of interest rates, etc.) denote a new type of regulation typical of a market- 
friendly business environment;

-  although the privatization of some infrastructural industries might not be feasible in the 
present stage of transition, it could prove to be a viable alternative in the future.



В ерица ХА Џ И  ВАСИЈ1ЕВА-МАРКОВСКА

КРЕИРАЊЕ АМБИЕНТ ПОВОЛЕН ЗА РАВОЈ ВО ПЕРИОДОТ 
Н A ЕКОНОМСК АТА ТРАГОИЦИЈА

Република Македонија, како впрочем и сите останати земји од 
Централна и Источна Европа, се наоѓа во процесот на интензивна транс- 
формација на нејзиното стопанство од социјалистички во пазарен сто- 
пански систем, врз основа на децентрализирана сопственост и релативно 
нерегулирана економска активност.

Економската теорија и искуството на другите централни и источни 
европски земји, но и на новоиндустријализираните земји не учи дека 
државата во процесот на транзицијата има клучна улога. Таа може да биде 
катализатор на промените и да придонесува за нивно забрзување, со- 
здавајќи услови за просперитет, стабилност на стопанските текови, кон- 
тинуитет, но и социјална издржливост и поширока општествена при- 
фатливост на промените што се во тек.

Како што вели Милтон Фридман, што и да прави Владата во една 
држава се е тоа политика: недејствувањето на Владата (државата) на некое 
подрачје е исто така политика. „Ако владите печатат пари, тоа е политика, 
ако не печатат, тоа е пак политика”.1 Политика е ако владите водат 
заштитна трговска политика за да ја штитат домашната индустрија, a 
политика е и ако не водат таква политика туку спроведуваат политика на 
отворено стопанство. Политикае ако се задолжуваат во странство и ако не 
се задолжуваат во странство. Политика е ако дозволуваат и промовираат 
странски директни инвестиции во земјата, и ако не дозволуваат влез на 
странски капитал итн. Притоа, мошне важно е дека одлуката на владите

1
Види: Policymaking in the Open Economy. Concepts and Case Studies in Economic Perform

ance, edition Rudiger Dombush, EDI Series in Economic Development, Oxford University Press, 
IBRD, New York, 1993, p. 1.
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за тоа која „политика” ќе ја изберат воопшто не е неутрална за развојот на 
стопанството во коешто таа се применува Оваа констатација го наметнува 
значењето на изборот на добрата економска политика. Тоа има уште 
покритично значење за земјите во развој и особено за земјите во тран- 
зиција, од повеќе причини:

1. Земјите во транзиција минуваат низ драматични промени и 
колку повеќе се успее тие промени да се усмеруваат и да го движат 
општеството кон целта- просперитет, развој, стабилност и благосостојба 
толку похармонично ќе се остваруваат промените и ќе покажуваат резул- 
тати. И обратна состојба, грешките во изборот на вистинските политики 
ќе придонесуваат за појава на иразни одови, ќе има двонасочни движења 
во развојот, и напред и назад, и што е најважно, кредибилитетот на рефор- 
мите, што е веројатно клучно прашање, може да се доведе во прашање.

2. Колку е посиромашна земјата толку позначајно е таа да примену- 
ва добри и ефективни политики. Нема иишто поскапо од лоша политика, 
тоа е само губење на драгоцено време и расипување на ретките ресурси.

Според тоа, од првенствено значење се поставува дефинирањето на 
поимот добра политика. Тешко е еднозначно да се утврди што е тоа добра 
политика што би одговарала во сите можни прилики и за сите можни 
состојби, но постојат неколку принципи што треба да се почитуваат.

Како најглобални принципи што треба да се почитуваат при граде- 
њето на политиката на државата во стопанството2 спаѓаат следниве: 
дефинирање и заштита на сопственичките права, развој на конкуренција- 
та и социјална правичност. Се смета дека најдобар економски систем е 
оној што поединечниот интерес го користи како основна движечка сила 
на општеството, а како надградба на ова се користат други политики што 
придонесуваат за дисперзија на богатството и за социјална правичност.

Во основа, улогата на државата во стопанскиот развој во сите 
држави, па и во земјите во транзиција се сведува На три глобални групи 
подрачја и тоа:

1. воспост авувањ е на лравната рамка,

2. м икроеконом ска лолитика, и
3. макроеконом ска политика.

2
Според неокласичната теорија улогата на државата во основа се сведува на обезбеду- 

вањето на т.н. „јавни” добра (правото и поредокот, одбраната, основната инфраструктура, 
основното здравство и образование), како и корекцијата за неуспехот на пазарот, коишто се 
изразуваат во појавата на монополистичко однесување и појавата на негативните екстерна- 
лии (особено загадувањето на природната средина).
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При дефинирањето на политиките за секое од овие три подрачја 
креаторите на политиката треба да оценуваат и да имаат предвид колку 
секоја од тие политики и колку сите тие заедно одговараат на принципите 
што се наведени погоре.

Правната и  пош ироко ршституционалната рам ка во којашто функ- 
ционира стопанството го обезбедува економското опкружување во кое 
функционира стопанството и во кое дејствуваат одделните политики. 
Правната рамка на пазарното стопанство треба да одговори на минимум 
четири основни функции3:

-  да ги дефинира сопственичките права во земјата;
-  да воспостави рамка за размена (тргување) на тие права;
-  да воспостави правила за влез и излез на учесниците на пазарот;
-  да ги надгледува пазарните структури и да ја штити конкуренци-

јата.
Основната хипотеза за добра микроекономска политика е дека таа 

треба да обезбеди слободно дејствување на пазарот, којшто најдобро може 
да го максимизира доходот што може да се обезбеди од постојните 
ресурси во земјата. Притоа треба јасно да се имаат предвид подрачјата во 
коишто пазарот произведува супоптимални ефекти, а тоа се повремено 
развивање на олигополско и монополско ограничување на конкуренција- 
та, т.н. социјален дампинг и појава на негативни еколошки екстерналии. 
Улога на државата е да води активна политика на конкуренција и на 
антиминополистичка заштита, второ, воспоставување на определени ра- 
зумни социјални стандарди за заштита на правата на вработените и? 
трето, воспоставување на разумно ниво на регулатива и стандарди за 
заштита на природната околина

Доколку овие 3 моменти се добро компонирани во целината на 
институционалната рамка на државата, микроекономската политика мо- 
же да се сконцентрира на дефинирање на двете подрачја коишто таа треба 
да ги регулира, а тоа се:

-  трговската политика и
-  политиката на странски директни инвестиции.
Притоа основната премиса е отворено стопанство, при што како 

глобален заклучок може да се каже дека е изобилно искуството во 
светската економија дека земјите што избрале отворено да тргуваат со

з
Cheiyl W. Gray, Evolving Legal Frameworks for Private Sector Development in Central and Eastern 

Europe, Discussion Paper, The World Bank, Washington, D.C., 1993.
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светот покажуваат подобра економска перформанса од другите земји. 
Значењето на оваа премиса се чини уште покритично за малите економии 
како што е Република Македонија.

Главните цели на макроекономската политика се:
-  стабилизациона политика, односно контрола на инфлацијата,
-  одржување на стабилно и конкурентско ниво на курсот на домаш- 

ната валута,
-  водење мудра фискална политика, и
-  воспоставување на ефикасни пазари на капитал.
Покрај овие 3 основни подрачја постои уште едно, коешто е од 

специфично и исклучително значење посебно за земјите во транзиција. 
Кај овие земји (иако не само кај нив) улогата на државата добива и четврта 
димензија, таа активно се вклучува и во изведувањето на:

4. Структурни реф орм и.

Основниот проблем во социјализмот е тешка мисалокација на 
ретките ресурси. Овој сериозен проблем не може да се совлада само со 
трите групи активности што погоре ги наведовме. Според некои автори, 
земјите од Централна и Источна Европа се соочуваат со предизвик да 
совладаат пет основни проблеми во овие земји . прво, дисторзија на 
цените; второ, несоодветна реакција на претпријатијата на пазарните 
импулси (првенствено на ценовните информации) поради непостоење на 
стимулативни механизми во стопанскиот систем; трето, генерирање на 
економски загуби (видливи или прикриени) од страна на претпри- 
јатијата; четврто, субвенционирање (социјализирање) на загубите што 
создава инфлаторен притисок; петто, непостоење на финансиски систем 
што би бил способен ефикасно да ги мобилизира и да ги алоцира 
ресурсите.

Покрај политиките на државата во трите глобални подрачја за 
коишто зборувавме, од исклучително значење е уште на самиот почеток 
да се реформираат претпријатијата, тажа што тие да станат чувствителни 
и да можат да реагираат на пазарните информации. Практично, ова во 
редоследот на активностите се поставува како приоритетна активност. 
Тоа ќе значи дека ќе се создадат услови за ефикасно дејствување и на 
останатите 3 подрачја на влијание на државата, кои во основа означуваат 
воведување пазарни механизми и ослободување на текот на пазарните

4
Види пошироко: Arye Hillman, Branko Milanovic, edition: The Transition from Socialism in 

Eastern Europe. Domestic Restructuring and Foreign Trade. The World Bank, Washington, D.C., 
1992.



КРЕИРАЊЕ АМБИЕНТ ПОВОЛЕН ЗА РАЗВОЈ 311

информации. Со други зборови, рецептори за прием и реакција на пазар- 
ните импулси постојат само во реформираните претпријатија

Овој вид на активности што државата треба да ги оствари се состои 
од три компоненти:

-  олеснувања при создавање на нови приватни претпријатија во 
стопанството,

-  приватизација на државните (општествените) претпријатија, и
-  управување со се уште неприватизираните претпријатија на 

начин што е сличен со (што го имитира) управувањето во приватните 
претпријатија, што го вклучува преструктурирањето пред приватиза- 
цијата, управувањето на државните претпријатија со помош на мена- 
џерски договори итн.

Врз основа на вака презентираната глобална рамка за вкупната 
улога на државата и за основните потпорни точки на амбиентот во 
економската транзиција, во натамошниот текст ќе се осврнеме подлабоко 
само на три точки, коишто сметаме дека се од особено значење, а во 
другите делови од овој проект се недоволно разработени. Тоа се, прво, 
воспоставување на правна рамка за ефикасен развој, второ, воспоста- 
вување на поволно економско опкружување за развој на приватниот 
сектор и, трето, менаџерските договори.

Воспост авувањ е на поволна правна рам ка

Четирите основни задачи што правниот систем треба да ги реши се 
дефинираат со различни закони во државата.

1. Правото н а сопственост  се дефинира во Уставот на државата, a 
може и во некои поспецифични закони коишто ги третираат прашањата 
на реална, материјална и интелектуална сопственост.

2. Правната рамка за размената на (тргувањето со) сопственичките 
п рава  главно се воспоставува со законот за договорите.

3. Правилата за вл ез  се регулираат со законите за претпријатијата 
(законите за трговски друштва) и со законите за странски вложувања, a 
излезот  на стопанските субјекти од пазарот се регулира со законите за 
стечај и ликвидација.

4. Конечно, антимонополските закони и законите против нелојал- 
на конкуренција се воведуваат со цел да се промовира конкуренцијат а.

1) П раво н а  сопственост

Пазарот претпоставува постоење на определени сопственички пра- 
ва и систем на закони и обичаи што обезбедуваат тие права да можат да се
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разменуваат. Тие права во прв ред се дефинирани во самиот Устав на 
земјата Тоа е документ што е основа на нејзиниот правен и политички 
систем. Во него се дефинира филозофијата, односот кон приватниот 
сектор, структурата и степенот на интервенционизмот во државата и 
слично. Основните вредности на пазарната економија се слобода на 
поединците да имаат сопственост и слободно да располагаат со неа, да ја 
разменуваат и да влегуваат во трговски зделки. Тие вредности треба да 
најдат место во Уставот на земјата.

Во рамките на обемната сфера на сопственичките права треба да се 
направат многу прилагодувања во законите на државите во транзиција. 
Тука се законите за денационализација, законите за поседува:ве и закуп на 
земјиште, поради обезбедување на поголема сигурноет на бизнисот што 
се одвива на определено парче земја, законите за интелектуална соп- 
ственост итн.

Во Уставот на Република Македонија поволно се дефинирани ос- 
новните сопственички права. Меѓутоа, понатаму е потребно да се донесе 
Законот за денационализација, за регулирање на правата на поседување и 
закуп на земјиштето, а потребно е и да се следат ефектите од постојната 
регулатива во оваа сфера и да се направат определени промени доколку е 
потребно.

2) П равна рам ка за разм ена на (тргување со) сопственичките права

Веројатно најзначаен елемент на правното опкружување на една 
пазарна економија е можноста странките слободно да влегуваат во до- 
говори со други лица и притоа да имаат сигурност дека договорните 
одредби имаат обврзувачка моќ. Се смета дека најважна институција во 
пазарната економија е договорот и неговото почитување. Притоа за- 
конодавецот има задача технички подобро да ги формулира законите што 
ја регулираат материјата на договорите. Меѓутоа, најсериозен предизвик 
и најтешка задача е да се натераат граѓаните да размислуваат пазарно и да 
се создава јавно мислење во коешто ззарните институции (меѓу кои 
договорот има клучно место) имаат несомнена обврзувачка моќ. За тоа е 
потребно да помине време за да се акумулира знаење, искуство, да се 
сменат ставовите кон пазарната економија, како и да се создаде таква 
правна инфраструктура којашто ќе го олесни процесот на договарање и ќе 
ја зголеми сигурноста и довербата во тој процес, со што ќе се обезбеди 
ефикасно дејствување на пазарот.

Во оваа смисла претстои голема активност во Република Македони- 
ја и во правец на подобро законско регулирање на правата и обврските од
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договорите, но и во правец на создавање механизми и клима за реализира- 
ње на договорените обврски.

3) П равила за вл сз и  и зл ез на претпријатијата на лазарот

Законот за претпријатијата или законот за трговските друштва игра 
централна улога во пазарните економии. Во него се дефинирани основ- 
ните прииципи за внатрешна организација на основните видови сто- 
пански субјекти* како и за начинот на управувањето со нив. Овој закон 
треба да биде доволно либерален за да го охрабри влезот на нови 
учесници на пазарот, да го охрабри претприемништвото, а тоа се прави на 
тој начин што се овозможува да се стави определено ограничување на 
одговорноста на основачот. Меѓутоа, многу значајно е со овој закон, како 
и со законите за хартии од вредност, да се создадат правила за однесување 
со цел да се заштитат надворешните инвеститори, доверителите а и 
другите заинтересирани страни со коишто претпријатието влегува во 
деловни односи. Во оваа смисла многу значајни се правилата за презенти- 
рање на информации на акционерите и на јавноста за дејствувањето на 
претпријатието, правилата за ревизија на финансиските извештаи, но и 
правилата за ограничување на определени активности на директорите на 
претпријатијата врз основа на ограничување на внатрешното тргување, 
отстранување на подрачјата на коишто можат да се појават конфликти на 
интереси и сл.

Во Република Македонија се уште е на сила Законот за претприја- 
тијата од поранешна СФР Ј. Претстои донесување на закон за трговските 
друштва што треба подетално да ги дефинира односите во оваа сфера.

Едно специфично подрачје со коешто се обликува политиката на 
влез на претпријатијата на пазарот е регулирањето на странските инвес- 
тиции. Значајно е во законите за странски инвестиции да се овозможи 
странска сопственост во износ до 100% од сопственоста, да се дозволи 
репатријација на профитот, да се гарантира надомест во случај на екс- 
пропријација и да се олеснат процедурите за добивање дозволи за вло- 
жувања Постојат низа различни мислења за тоа дали се потребни 
посебни даночни и други олеснувања за странските инвеститори. Се 
чини дека во најново време доминираат сфаќањата5, коишто во голема 
мерка се темелат на искуствени анализи, дека некои позначајни даночни 
олеснувања не се потребни: самите по себе тие не претставуваат некој 
значаен атрактивен фактор за фирмите. Тие доаѓаат најмногу за деловна- 
та можност што го нуди бизнисот, односно за потенцијалниот пазар што

Види пошироко: Cheryl W. Gray, op. cit., p. 8-9.
5
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тој може да го освои. Земјата треба да биде отворена кон странскиот 
бизнис, но во принцип, со својата економска политика, вклучувајќи ја и 
даночната, таа треба да нуди еднаков третман за претпријатијата и за 
домашните и за странските.

Кон механизмите за влез на претпријатијата мора да се вклучат и 
механизмите за излез на претпријатијата од стопанскиот живот на земја- 
та. За таа цел е потребно да постои можност за отворање стечај и за 
ликвидација на неефикасните претпријатија, односно за реорганизација 
(преструктурирање) на оние што преструктурирани можат да продолжат 
да живеат. Логиката на постоењето на можноста за стечај и ликвидација 
се состои во дисциплинирањето на претпријатијата при враќањето на 
долговите и пошироко во извршувањето на нивните обврски кон 
општеството, а тоа се обврските кон добавувачите, доверителите, Владата 
(преку даноците) и акционерите.

Последните две подрачја (странските инвестиции и стечаите) на 
некој начин се опфатени со законската регулатива во Република Македо- 
нија и во основа тие одговараат на глобалните барања Евентуалните 
корекции треба да се изведуваат во текот на нивната реализација доколку 
се појави таква потреба

4) П ром оција н а  конкуренцијат а

За да можат пазарите да функционираат ефикасно потребно е да 
постои конкуренција. Исто така треба да се наоѓа решение за рушење на 
бројните монополски притисоци во државата преку: отворање на сто- 
панството кон меѓународната трговија, преку закони што го ограни- 
чуваат монополското однесување, преку закони што инсистираат на 
производство на доволно ниво на информации за работењето на претпри- 
јатијата и преку определена регулација или државна сопственост на 
природните монополи. Ова е подрачје што во Република Македонија е се 
уште многу малку разработено, почнувајќи од непостоење на закони, 
преку неизграденоста на институции што ќе се грижат за третирањето на 
овој проблем, па се до практиката којашто допрва треба да заживува, a 
подоцна и да се доградува.

*  *  *

Конечно, кога се зборува за правната рамка мора да се потенцира 
дека законите се само почетниот и нужниот, но не и доволен чекор за да 
се создаде стимулативен правен систем за развој на стопанството. Тој 
систем треба да заживее. Треба да се создаде клима во којашто институ- 
циите што ги реализираат законите можат да обезбедат тие навистина да
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се спроведат и кога и целата јавност прифаќа дека законите се обврзувачки 
и дека треба да се почитуваат. Тоа првенствено значи дека формалните 
правни институции треба да бидат независни, но и дека тие треба да 
имаат доволно знаење, искуство, средства и можности професионално да 
ја играат својата улога Нивната улога во пазарното опкружување е да го 
обезбедат остварувањето на уставните, договорните, антимонополските, 
стечајните и сл. закони за заштита на општите интереси.

He е за потценување и една многу широка промотивна активност, 
во смисла на промовирање на пазарната економија, нејзините институ- 
ции, функционирањето и ефектите, како и потребата од стопански рефор- 
ми поради нејзино заживување. Тоа е потребно за да се обезбеди јавноста 
да ги разбере и да ги прифати промените што се случуваат во периодот на 
транзицијата.

Воспост авувањ е на п оволн о економ ско опкруж увањ е 
за р а зв о ј н а приватниот сектор

Амбиентот на пазарната економија е поволен за развој на приват- 
ниот сектор. Најглобално, тоа се однесува на сите сегменти на правниот 
систем и економската политика за коишто досега се зборуваше. Меѓутоа, 
подетално за да се обезбеди поуспешен развој на приватниот сектор во 
општеството, се смета дека е потребно да се идентификуваат проблемите 
и пречките со коишто се соочуваат приватните претпријатија и да се 
обезбедат услови тие проблеми да се елиминираат.

Според наодите на Светската банка постојат 4 категории на пробле- 
ми со коишто приватните претпријатија се соочуваат6:

Прво, определена политика на државата или друг вид на државна 
интервенција, со којашто се изместува ценовниот еквилибриум и се 
испраќаат погрешни сигнали на учесниците на пазарот. Тоа се најчесто 
најразлични видови на субвенции, коишто предизвикуваат продажната 
цена да биде под рамнотежната пазарна цена, врз основа на тоа се 
предизикува зголемена побарувачка, а подоцна и недостиг на производот 
којшто има таква цена. Во оваа група проблеми, односно погрешни 
владини политики спаѓаат контролата на цените на некои производи или 
факторите на производство со коишто тие се произведуваат, некои специ- 
фични даночни поттикнувачки механизми, царинска и трговска заштита,

6
Види пошироко: Enrique Rueda-Sabater (team leader) Developing the Private Sector. The 

World Bank’s Experience and Approach, The World Bank, Washington, D.C., 1991, p. 23-37.
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државни субвенции или предност при достап до девизни средства за увоз 
на потребните репроматеријали. Отстранувањето на првата категорија 
проблеми е процес којшто се реализира со либерализација на цените и на 
производите и на услугите, но и на производствените фактори, што значи 
работната сила, каматите и девизниот курс. Во досегашниот развој на 
Република Македонија иомалку или повеќе биле присутни сите овие 
видови на интервенција Веќе се постигнува постепено движење во 
правец на отстранување на проблемите од овој вид, иако се уште постојат 
подрачја на коишто е потребно да се воспостават вистински пазарни 
односи. Значајна мерка во тој правец беше воспоставувањето на девизни- 
от пазар и високото киво на либерализација на цените. Овде уште еднаш 
нагласуваме дека пазарните сигнали даваат ефекти во стопанствата во 
коишто постојат субјекти што нив ги препознаваат и на нив реагираат. 
Тоа се приватните претпријатија, па затоа и поголеми ефекти од овие 
мерки може да се очекуваат само по спроведувањето и на структурните 
реформи во земјата

Втора категорија проблеми се проблемите што се предизвикани од 
прекумерната регулатива, но и од производство и потрошувачка од стра- 
на на државата во определени стопански сектори. Државната регулатива 
е оправдана од еколошки, здравствени, одбранбени причини, поради 
сигурност на вработените, заштита од злоупотреба на монополска моќ и 
сл. Меѓутоа, често пати регулативата има точно спротивна цел: да ја 
заштити монополската иозиција на некои државни претпријатија, што 
предизвикува висока економска неефикасност и има реперкусии и врз 
технолошкиот прогрес во тој сектор или претпријатие. Оваа група проб- 
леми се однесува и на преголемото учество на државата во директното 
производство на определени производи и услуги.

Глобално решение за овој вид на проблеми е дерегулацијата 
Зголемувањето на ефикасноста на дејностите што ја вршат државните 
претпријатија е нивната приватизација таму каде што е можно со давање 
дејноста да се извршува од приватни претпријатија со контрактинг или 
со воведување на менаџерски договори за зголемување на ефикасноста на 
работењето. Овие мерки исто така придонесуваат за подобрување на 
ефикасноста на функционирањето на инфраструктурата*

Третата група проблеми се состои во непостоење на поддршка за 
приватните претпријатија. Се работи за недоволно разработен правен 
систем, за недоволна поддршка за развој на малите и средните претприја- 
тија (од институционална до финансиска), за непостоење на низа пазар- 
ни институции што би го олесниле работењето на претпријатијата и сл.
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Последната, четвртата група проблеми се однесуваат на глобалната 
економска несигурност во државата што има влијание врз работењето на 
претпријатијата и посебно врз инвестиционите одлуки. Оваа група проб- 
леми е многу сериозна, а причини за појавата на несигурноста можат да 
бидат следниве: полигичка нестабилност, нестабилност и неконзис- 
тентност на економската политика на државата, променливи и често пати 
погрешно насочени мерки, јавно мислење во коешто доминира отпорот 
против приватниот бизнис, преголеми административни процедури и 
дискрециона моќ на државната бирократија за давање на ооределени 
дозволи и сл» што предизвикува создавање на проблемот корупција во 
општеството итн.

Прилично е очигледно дека во Република Македонија релативно 
најмногу е направено на планот на отстранување на проблемите од I 
група, додека II, III и IV група проблеми се се уште присутни. Како 
илустративен пример за тоа какви политики се потребни за отстранување 
на различните видови пречки и проблеми ја презентираме шемата 
претставена во табела I7.

Кога станува збор за подобрување на кредибилитет на земјата во 
странство и за привлекување на странски инвестиции, многу е значајно 
самото присуство на Светскага банка во земјата. Доколку Меѓународната 
банка за обнова и развој е присутна како кредитор во земјата, тоа е многу 
силен сигнал и доказ за другите приватни инвеститори во странство дека 
инвестиционата клима во државата е поволна и дека општата политика во 
државата е во правец на спроведување на пазарните реформи. Всушност, 
тој ефект од односите со меѓународниге финансиски институции е 
позначаен отколку ефектот од самото ниво на кредитот што тие го 
одобруваат.

М ен аџ ерсш  до го во р и

Прашање што досега е речиси воопшто непокриено во стопанскиот 
живот на земјага е зголемувањето на ефикасноста на функционирањето 
на јавните претпријатија. Инаку, јавни претпријатија, кои се во државна 
или претежно државна сопственост постојат во сите земји, вклучително 
и во најразвиените. Во Македонија се предвидува во почетокот јавните 
претпријатија да бидат изземени од приватизацијата (член 3 од Законот 
за трансформација на претпријатијата со општествен капитал), што

Enrique Rueda-Sabater (team leader) D e v e lo p in g The World Bank, op. cit., p. 28.
7



T a б е л a 1
М ерки за  совладувањ е на проблемите со коишто се соочува приватниот сектор

КАТЕГОРИЈА НА ОГРАНИЧУВАЊА

ПОЛИТИКА I. Изместени 
стимулативни 
механизми и недостиг 
на ресурси

II. Прекумерна државна регулатива, 
производство и потрошувачка

III. Недоволна поддршка IV. Економска несигурност

РАЗВОЈ НА
ФИНАНСИСКИОТ
СЕКТОР

-  Либерализација на 
каматите

-  Олеснување на процедурите за 
одобрување кредити

-  Приватизација на банките
-  Дозволување за отворање нови 

приватни банЈСИ

-  Развој на фондови на ризик-капи- 
тал и на финансиски пазар

-  Поддршка при кредитирање на 
МСП со гаранции и слични мерки

-  Регулирање на банките
РЕШАВАЊЕНА
ПРОБЛЕМИТЕ
ПРЕЗИЗВИКАНИ ОД
ДРЖАВНИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА/
АГЕНЦИИ

-  Отстранување на монополот и 
другите пазарни погодности за 
државните претпријатија

-  Реформи во правец на 
приватизирање, контактинг или 
менаџерски договори во државните 
претпријатија

-  Расцепување на приватизираните 
државни претпријатија со цел да се 
развие конкуренцијата на пазарите 
на интермедијалните инпути

- Широка активност за приватизација 
на државните/општествените 
претпријагија како знак дека не 
постои опасност од национализација

СОВЛАДУВАЊЕ 
НАПРОБЛЕМИТЕ ОД 
РЕГУЛАТИВНА И 
ПРАВНА ПРИРОДА

-  Либерализација на 
цените

-  Отстрану зње на 
двректнше и 
индиректните 
стимулации за 
инвестирање

-  Либерализација на цените заради 
зголемување на иницијативата и 
флексибилноста на приватните 
фирми

-  Отстранување на правните пречки 
за влез, излез и флексибилно рабо- 
тење на приватните претпријатија

-  Да се зголеми едноставноста на 
останатата регулатива

-  Зајакнување на правните меха- 
низми за решавање на споровите

-  Разјаснување и подобро регули 
рање на правата на сопственост

-  Регулатива за ограничување на 
монополско однесување и за 
минимизирање на социјалните 
трошоци на природните монополи

-  Да се обезбеди транспарентност на 
регулатива со што ќе се намали 
несигурноста на обврзувачката моќ 
на регулативата

ДЕРЕГУЛАЦИЈА ВО 
МАКРОЕКОНОМСКАТА, 
ФИСКАЛНАТА, 
ТРГОВСКАТА И ДР. 
ПОЛИТИКА

-  Отстранување на 
административната 
алокација на увозот и 
девизите

-  Намалување на прекумерното 
задолжување и потрошувачка од 
страна на државата и државните 
претпријатија

-  Отстранување на негативните 
стимуланси за извоз (особено во 
земјоделството) предизвикани од 
преценетиот курс на валутата

-  Да се обезбеди кредибилност за од- 
лучноста во спроведувањето на 
реформите, економската стабилност 
и либерализацијата на пазарите

-  Да се намали несигурноста околу 
достапноста на увозните инпути врз 
основа на либерализација на 
пазарите

СОВЛАДУВАЊЕ НА 
ДРУГИТЕ ПРОБЛЕМИ

-  Спроведување на даночни реформи 
за намалување на пречките за раст 
на малите претпријатија и за 
непропорционалниот товар врз 
малите претпријатија

-  Воведување на процедури за кон- 
тактинг во државните претпријатија

-  Зголемување на системи на 
технолошка и маркетинг поддршка 
за малите и средните претпријатија 
(МСП)

3
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значи дека за нивното ефикасно функционирање ќе мораат да се бараат 
соодветни решенија.

Ова навидум е многу тесно и многу специфично подрачје кое не 
може да има поголем одраз врз функционирањето на глобалниот еко- 
номски организам. Сепак, потребата од темелно зафаќање со решавањето 
на овие специфични прашања се покажува секогаш кога како потрошу- 
вачи ќе се почувствуваме немоќни пред лошата и скапа услуга на моно- 
полските јавни претпријатија.

Исклучителното значење за подобрување на ефикасноста на јавни- 
те претпријатија многу илустративно е презентирано од страна на про- 
фесорот Leroy R Jones. Врз основа на своите истражувања во повеќе земји, 
тој дошол до сознание дека со подобрувањето на оперативната ефикас- 
ност за само 5% во различни земји би се ослободиле средства во следниов 
износ8: Во Египет тој износ би бил еднаков на 5% од општестевниот 
производ на земјата, или 75% од сите директни даноци, или на трократ- 
ниот износ на трошоците што државата ги прави за образование; во 
Пакистан на тој начин би се ослободил износ во вредност од 1% од 
општествениот производ, што е еднакво на 50% од директните даноци, a 
тоа е доволно да се зголемат владините издатоци за образование за 50%; 
во 1981 година во Јужна Кореја би се ослободила вредност од 1 милијарда 
долари, или 1% од општестевниот производ на земјата; слободните 
средства во Кина би биле вредни 11 милијарди долари, со што би можело 
да се финансира зголемување на владините издатоци за образование, 
здравство, култура и наука за 150%.

Факт е дека јавните претпријатија се помалку ефикасни од приват- 
ните, дури и во развиените земји. Во напорите да се зголеми нивната 
ефикасност и нивната одговорност кон општеството се применуваат 
определени механизми на оценка на перформансата на овие претпријати- 
ја.

Пионер во овие напори била француската влада9, која врз основа на 
Извештајот на Нора, изработен од една парламентарна комисија во 1967 
годиНа, предложи посебна политика на подобрување на економскиот

8
Leroy Jones: Performance Evaluation for State-Owned Enterprises bo Ravi Ramamurti & Ray

mond Vernon (edition): Privatization and Control o f State-Owned Enterprises, Economic development 
Institute of The World Bank, 1991, p. 179.

9
Види пошироко: Richard D. Mallon: Preformance Contracts with State -  Owned Enterprises, bo 

Prajapata Travedi (edition): Memorandum o f Understanding International Management Publishers, 
New Delhi, India, 1990, етр. 52-69.
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учинок на јавните претпријатија и на смалување на финансискиот товар 
што тие и го наметнувааг на државата. Врз основа на оваа политика 
Владата почна да склучува повеќегодишни програмирани договори со 
јавните претпријатија во коишто се специјализираа одговорностите и на 
двете страни (на менацментот на јавните претпријатија и на Владата). 
Прв таков договор беше склучен со француските железници (SNCF) во 
1969 година, подоцна со електростопанството (EDF) и радиото и телеви- 
зијата (ORTF) во 1970-71 година.

Уште на самиот почеток веднаш се забележаа позитивни резултати. 
Во периодот помеѓу 1970 и 1973 година железниците значително ги 
зголемија своите комерцијални приходи, нивните дефицити суштестве- 
но се намалија, а продуктивноста на трудот речиси во сите години беше 
повисока од онаа што со договорот се планираше да се оствари.10 11 По 
нафтениот шок од 1974 година и овие договори влегоа во криза, така што 
беа напуштени, за да се потпишат повторно во 1978 година и да се 
прошират и во многу други јавни претпријатија: Air France, Air Inter, 
аеродромите, морскиот транспорт, производството на јаглен итн.

Оваа практика предизвика големо внимание во повеќе земји во 
светот. Такви договори денес постојат во ЈужнаКореја, Индија, Пакистан, 
Бангладеш, Сенегал, Гана, Мексико, Венецуела, Колумбија и др.

Договорот за учинок (Contrat De Program, Preformance Contract, 
Performance Agreement, Contract Plan, Letter of Agreement, Memorandum of 
Understanding) обично ce состои од неколку елементи.11 Во првиот дел се 
презентираат целите и мисијата на претпријатието. Во вториот дел се 
дефинираат критериумите, ним им се определува вредност, се поставу- 
ваат целите и се воспоставува квантифициран систем на мерење на 
резултатите, согласно степенот на остварувањето на целите. Понатаму, 
во Договорот се прецизираат обврските на Владата кон претпријатието, 
особено поврзани со обврската на претпријатието да остварува и некои 
некомерцијални цели. Во овој дел се прецизира до кој степен Владата 
делегира права и обврски на менаџмешот на претпријатието, како и на 
кој начин ќе се организира информациониот систем и мониторингот.

Многу значаен елемент на договорите за учинок се критериумите. 
Критериумите за оценка на учинокот се „едноставно квантифициран

10
Види: Richard D. Mallon, op. cit., стр. 52.

11
Нешто повеќе за техниката на составување на договорите за учинок види во Guidelines 

and Checklist for Draft ingMOUs bo Prajapata Trivedi (edit.): Memorandum o f Understanding, op. cit., 
стр. 800-807.
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израз на целите на претпријатието”12. Доколку се следи логиката на 
приватните претпријатија, основниот критериум за оценка на нивната 
ефикасност би бил профитот, кој настанува како резултанта од напорите 
за максимизирање на приходите и минимизирање на трошоците. Профи- 
тот е навистина синтетизиран и многу вреден критериум за оценка на 
учинокот на претпријатијата.

Меѓутоа, во оценката на јавните претпријатијаовој критериум мора 
модифицирано да се примени. Разликата произлегува од неколку извори: 
Прво, даноците од аспект на приватниот бизнисмен имаат третман на 
трошок и тој е мотивиран нив да ги смалува, Од апект на државата 
данокот е неутрална категорија, затоа што тој се уплаќа во државната каса, 
па според тоа даноците не треба да се земаат предвид при оценката на 
перформансата на јавните претпријатија. Второ, владините субвенции, 
исто така, треба да се изземат при вреднувањето на учинокот на претпри- 
јатието. Трето, често пати претпријатието е принудено своите производи 
и услуги да ги продава по цени кои се контролирани и кои се пониски од 
пазарните, или тоа е принудено да купува определен инпут по повисоки 
цени од пазарните, а тоа се прави поради обезбедување на некој екстерен 
ефект на општеството. Доколку се изземат овие елементи за оценката ќе се 
добие индикатор за учинокот кој ги вклучува и пошироките интереси на 
општеството, а не само интересите на акционерите на одделното прет- 
пријатие. Тој индикатор се нарекува, јавен профит”13 и се дефинира како 
варијабилната општестевна полза минус варијабилните општествени 
трошоци во одреден период, односно како нето корист на општеството од 
функционирањето на претпријатието. Во терминологијата на економска- 
та наука оваа категорија се нарекува квази-рент а, којашто се создава од 
страна на фиксниот капитал што е ангажиран во претпријатието, a 
математички се пресметува како:

П - В Т - Л Д - Р Р - О К

П -  производст во
ВТ -  вкупнит е трошоци во  производството 
ЛД -  вкупнит е издатоци за плати 
РР -  вкупнит е издатоци за р а зл и ч н и  ви д о ви  рент и  
ОК -  опортунитетен т рош окна обртниот капитал

12
Leroy Р. Jones: Performance E v a lu a t io n op. cit., стр. 186.

13
Leroy P. Jones: Performance..., стр. 189.
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Меѓутоа и вака дефинираниот основен критериум има низа слабос- 
ти. Затоа треба да се направат уште некои прилагодувања на овој критери- 
ум со цел да се добие што е можно пообјективизирана слика за вистин- 
ската перформанса на претпријатието. Прво, подобро е да се мери профи- 
табилноста одошто профитот, што значи остварениот јавен профит треба 
да се подели со вложениот фиксен капитал за да се елиминира ефектот на 
подобрата или полошата капитална опременост; второ, ефектот на ин- 
флацијата треба да се елиминира со презентирање на индикаторите во 
постојани цени; трето, некогаш треба да се прават дополнителни прила- 
годувања кои ќе ги земаат предвид специфичностите во одделните деј- 
ности; четврто, добро е овој индикатор да се оценува динамички, т.е. во 
споредба со минатите години, за да може да се согледа трендот на 
промените. Овие прилагодувања можат да се вршат на самиот индикатор 
или пак можат да се внесуваат нови критериуми во договорот кој нив ќе 
ги содржи.

Откако ќе се определат критериумите се преминува кон определу- 
вање на квантитативната вредност на критериумите. Најчесто, како по- 
четна вредност од која се тргнува при определувањето на целта се зема 
постигнатото во минатата година. Меѓутоа, тој податок може да се 
допрецизира во споредба со постигнатата перформанса во некои слични 
претпријатија (доколку постојат такви), со некои стручни оценки за 
можната перформанса и слично. Субјекгивните оценки во оваа постапка 
се неизбежни и, се чини дека овие вредности се едно од основните 
прашања на преговорите меѓу менаџерите на претпријатието и Владата. 
Како примери за вредност на определени критериуми можат да се 
наведат дека од претпријатието ќе се очекува да оствари јавен профит во 
износ од, да речеме, милијарда денари, или да оствари профитна стапка 
од 12%, или да се намали загубата за 500 илјади денари, или да се оствари 
85% користење на капацитетите итн. Доколку постојат повеќе критери- 
уми тие треба да се пондерираат за да може просечното остварување на 
сите нив да овозможи остварување на целите од 100%-но ниво.

Уште еден многу значаен чекор во формулирањето на договорот за 
учинок е да се договори шемата на стимулативните механизми. Со други 
зборови, тоа значи каков бонус ќе добијат менаџерите и вработените за 
натпросечното остварување на целите, односно за натфрлан>ето на вред- 
носта на дефинираните критериуми. Искуството на другите земји збору- 
ва дека е исплаќан дополнителен бонус во вредност од две до шест 
месечни плати. Притоа, се смета дека подобра е онаа практика каде што 
вкупниот износ на бонусот се доделува на претпријатието, а внатрешната 
негова распределба се остава на дискреција на менаџментот за уште
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поголема стимулација на одделни членови од колективот. Меѓутоа, во 
договорот треба да се вметнат и санкциите за неисполнувањето на 
критериумите кои би стапиле на снага доколку учинокот се спушти под 
определено ниво.

Се смета дека при формулирањето на договорите треба да се води 
сметка на неколку елементи кои треба да се задоволат ако се сака да се 
добие договор кој навистина ќе ја одразува перформансата на претприја- 
тието и кој ќе ги стимулира менаџментот и вработените да се залагаат за 
најдобри резултати. Тоа се следниве елементи14: прво, критериумите за 
оценка на учинокот треба да бидат јасни, разбирливи. Треба да се внимава 
тие да не се побројни, одошто е неопходно, меѓусебно да не си про- 
тивречат и некои елементи да не се дуплираат, при што би им се давало 
непотребно поголемо значење; второ, критериумите треба да се „фер” кон 
менаџерите, т.е. да го мерат само она што е во нивна контрола и да се 
обидуваат да го елиминираат дејството на екстерните, неочекуваните 
или од Владата свесно наметнатите неповолни фактори; трето, критери- 
умите треба да бидат „фер” кон општеството, односно менаџерите не 
треба да бидат наградени за добриот резултат што е постигнат со емисија 
на поголеми екстерни трошоци кон општеството; четврто, договорите 
треба да се склучат на почетокот на годината, т.е. ex ante; петто, откако ќе 
се постават целите и ќе се утврдат критериумите според кои ќе се оценува 
перформансата, менаџерите треба да се остават сосема самостојно да ја 
вршат својата дејност, а Владата треба до максимум да го избегнува 
директното интервенирање; шесто, оценката на учинокот се врши на 
крајот на годината, т.е. контролата се ex ante на ex post контрола, при што 
всушност се спроведува многу пожелната контрола на резултатите место 
контролата на самите процеси и постапки; седмо, мора да се воспостави 
многу ефикасен информационен систем кој ќе ја олеснува оценката; осмо, 
процесот на оценување на учинокот мора да води до максимално стиму- 
лирање за негово подобрување, а за таа цел е потребно оценката да се 
врши од страна на стручно тело и треба да се обезбеди наградување за 
остварувањата повисоки од целта.

Како заклучок ќе наведеме дека концептот на договор за учинок 
може да биде моќно средство за подобрување на перформансата на 
јавните претпријатија, меѓутоа тој бара високо ниво на познавање на низа 
техничко -  аналитички постапки, потоа бара политичка волја тој да се 
спроведе во сите елементи, вклучително со бонусите, односно санкциите

14
Види пошироко: Prajapata Trivedi: Theory and Practice o f the Contracting Approach, bo Praja- 

pata Trivedi: Memorandum ..., op. cit., стр. 6-8.
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на крајот на годината. Со изоставувањето или со погрешно дефинирање 
на некој елемент од договорот не би се оствариле никакви резулатати, a 
концептот само би се компромитирал.
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Verica HADZI VASILEVA-MARKOVSKA

THE CREATION OF AN ENVIROMENT FAVOURABLE TO DEVELOPMENT 
DURING THE PERIOD OF ECONOMIC TRANSITION

( S u m m a r y )

The four basic foundations of an environment favourable to economic development are the 
following: 1) Establishment of legal framework, 2) Microeconomic policy, 3) Macroeconomic policy 
and 4) Structural reforms. This article deals with the first topic -  establishment of thfe legal framework 
-  and with some aspects of the fourth one -  creating a favourableeconomic environment for private 
sector development and the formulation and realization of management performance contracts.

A favourable legal framework should realize at least four main functions: to define property 
rights, to found a framework for the exchanging of (trading with) those rights, to establish rules for the 
entry and exit of participants into and out of the market and to monitor the market structure and 
promote competition.

As for as a favourable economic environment for private sector development is concerned, it 
is considered that the best policy to institute is to remove the various types of constraints that inhibit 
private sector development. Those constraints can be classified into four categories. First, different 
types of government policies which bring about price distortions and wrong signals to the market par
ticipants. Those policies comprise subsidies, price controls, tax, import and give trade incentives, etc. 
The second type of constraints comes from government over-regulation, immoderate governments 
production and consumption. The third group of constraints appears in the deficiency of the private
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sector and small business development support network. Finally, the fourth group arises from the 
political and economic uncertainty in the country and the unfavourable investment climate. The best 
known remedies for the elimination of these constraints are liberalization of prices, trade and other 
policies, deregulation, structural reforms -  meaning privatization, restructuring, contracting out public 
industries to private enterprises and designing and implementing management performance contracts. 
At the same time, a private sector support network, consisting of especially assembled institutional, 
financial, educational, training and consulting support, should be put in place.

There is a special emphasis in the article on public sector efficiency improvement. One of the 
ways of achieving this improvement is the technique of performance contracts, which has been 
elaborated in the report.
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