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БИБЛИОГРАФИЈА (1975-2020/21) 

НА АКАД. ТАКИ ФИТИ 

 

 

I. МОНОГРАФИИ, СТАТИИ ВО СПИСАНИЈА И ЗБОРНИЦИ, ТРУДОВИ ОД ПРОЕКТИ, 

ИНТЕРВЈУА, ПРИКАЗИ И ОСВРТИ: 

 

1. „Д-р Стојан Булат: ’Новац, инфлација и стабилизација‘, Београд, 1973 год.“, во: Стопански 

преглед, бр. 1/2, Скопје, 1975, стр. 161-164 (приказ на книга) 

2. „Улогата на капиталистичката држава во насочувањето на процесот на општествената 

репродукција“, Таки Фити, Тодор Тодоров, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 19, 

1976, стр. 245-277 

3. „’Стопански преглед‘ Списание на Сојузот на друштвата на економистите на СР Македонија : 

бр. 1-2, Скопје, 1976 год. јубилеен број“, во: Современо претпријатие, год. XIX, бр. 5/6, Скопје, 1976, 

стр. 102-106 (приказ на списание) 

4. „Д-р Новица Благојевиќ: Економската улога на државата во неразвиените африкански земји“, 

во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 6, 1976, стр. 163-167 (приказ на книга) 

5. Одразот на интерграционите и дислокационите процеси врз регионалниот развој на СР 

Македонија, автори Митра Шароска, Станоил Станоевски... и др., соработници Лиљана Лазарова, Таки 

Фити, Скопје, Економски факултет, 1977, 85 стр.+[1] пресв. лист со табела (научен проект) 

6. Институцискалната поставеност и инструментите на политиката за регионалниот развој 

на СР Македонија, раководител и автор Митра Шароска, соработници Таки Фити, Лиљана Лазарова, 

Скопје, Економски факултет, 1977, 85 стр. (научен проект) 

7. „Некои аспекти на задолженоста на земјите во развој“, Таки Фити, Тодор Тодоров, во: 

Стопански преглед, Скопје, бр. 2, 1977, стр. [142]-158 

8. „Проф. Никола Кљусев: ’Избрани проблеми од теоријата и политиката на стопанскиот развој‘ : 

издание на Економскиот факултет - Скопје : постдипломски студиум од областа на Економскиот 

развој со методи на економската анализа, Скопје, 1978 година”, во: Стопански преглед, Скопје, бр. 2/3, 

1979, стр. [222]-224 (приказ на книга) 

9. Акумулацијата и стопанскиот развој на земјите во развој : [магистерски труд], Скопје, 

Економски факултет, 1980, 200 стр. 

10. „Трансферот на капитал и помошта на земјите во развој како облик на додатна акумулација од 

странство“, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 23, 1980, стр. 773-785 

11. „Самир Амин: ’Акумулација на капиталот во светски размери‘ : критика на теоријата на 

неразвиеноста : издавачки центар ’Комунист‘, Белград, 1978 год.“, во: Стопански преглед, Скопје, бр. 

3, 1980, стр. [139]-142 (приказ на книга) 

12. „Некои аспекти на акумулативните можности на стопанствата на земјите во развој“, во: 

Стопански преглед, Скопје, год. бр. 6, 1980, стр. [37]-46  

13.  „Д-р Никола Кљусев: Инвестиции - теорија - економија - политика : (оценување и избор)”, во: 

Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 8, 1980, стр. 215-217 (приказ на книга)  

14. „Одливање на акумулацијата од земјите во развој преку активноста на транснационалните 

компании“, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 24, 1981, стр. 273-283  

15. „За некои проблеми и дилеми при изборот на техника и технологија во земјите во развој”, Таки 

Фити, Никола Кљусев, во: Стопански преглед, Скопје, бр. 1/2, 1981, стр. [9]-22 

16. „Примената на интермедијарната техника и технологија во земјите во развој и форсирањето на 

малото стопанство”, во: Стопански преглед, бр. 5/6, Скопје, 1981, стр. [43]-51 

17. "Le développement des petites entreprises: politiques et programmes", во: Трета програма : избор 

од емитуваните содржини на Третата програма на Радио Скопје, Скопје, бр. 10, 1982, стр. 294-297 

(приказ на студија) 

18. Меѓузависноста на акумулацијата и техничкиот прогрес во стопанскиот развој на земјите во 

развој : [докторска дисертација], Економски факултет, Скопје, 1982, 460 стр. 
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19. Планот и пазарот во социјалистичката теорија и практика : научноистражувачки проект, 

раководител на проектот Милевски Александар, истражувачи Стојановски Јован, Таќи Фити... [и др.], 

Скопје, Економски факултет, 1982 [1984], 205 стр. (извештај за резултати од истражување во научен 

проект) 

20. „Надворешната задолженост на земјите во развој“, во: Сметководствено-финансиска ревија, 

Скопје, год. XXVI, бр. 3, Март 1983, стр. 11-17 

21. „Современи карактеристики и тенденции во трансферот на технологија преку купопродажба на 

патенти и лиценци“, во: Информативен гласник : [месечно информативно списание на Стопанска 

банка], Скопје, год. VII, бр. 5, Мај 1983, стр. 21-26 

22. „Состојби и тенденции : финансиската помош на ОПЕК на земјите во развој“, во: Стопански 

весник, Скопје, год. XXX, бр. 1566, 1 јули 1983, стр. 38-39 

23. „УНКТАД - пресвртница во регулирањето на меѓународните односи“, во: Сметководствено-

финансиска ревија, Скопје, год. XXVI, бр. 7, Јули 1983, стр. 12-17 

24. „’Каматниот шок‘ и долговите : земјите во развој“, во: Стопански весник, Скопје, год. XXX, бр. 

1573, 15 октомври 1983, стр. 40 

25. „(Не)адаптираноста на странската технологија : земјите во развој“, во: Стопански весник, 

Скопје, год. XXX, бр. 1574, 1 ноември 1983, стр. 40-41 

26. „Заедничките вложувања - нова форма на трансфер на технологија“, во: Годишник на 

Економскиот факултет, Скопје, том 25, 1983, стр. 161-172 

27. „Актуелноста на Марксовите поставки за акумулацијата и техничкиот прогрес и нивната 

меѓузависност во стопанскиот развој“, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 5, 

1983, стр. 58-73 

28. Меѓународното движење на капиталот и земјите во развој, Таки Фити, Тодор Тодоров, 

Скопје, Комунист, 1983, 263+[2] стр. 

29. Основи на политичката економија, Таки Фити, Тодор Тодоров, Димитрија Новачевски, Скопје, 

Сојуз на студенти при Економскиот факултет, 1983, 519 стр. (скрипта) 

30. „Надминати разумните рамки : вооружувањето во светот“, во: Стопански весник, Скопје, год. 

XXXI, бр. 1590, 1 јули 1984, стр. 40 

31. „Некои аспекти на Марксовата теорија за распределбата на бруто општествениот производ и 

националниот доход“, во: Проблемите на распределбата на доходот на социјалистичката 

самоуправна практика : материјали поднесени на Четиринаесеттата сесија на Школата, одржана 

во Отешево на 18 и 19 мај 1981 г., уред. Т. Фити, Л. Фишиќ, В. Тимовски, Скопје, Студентски збор, 

1984, (Школа на млади марксисти "Стив Наумов - Мите Богоевски", кн. 14), стр. 35-49 

32. Технолошки неоколонијализам : акумулација, избор и трансфер на технологија во земјите во 

развој, Скопје, Студентски збор, 1984, 391 стр., табели, во истото: „Предговор“, стр. 7-[9] 

33. „Проблеми избора технологије у земљама у развоју“, во: Марксистичка мисао, Београд, бр. 3, 

1984, стр. [64]-76 

34. „Големите приватни банки и земјите во развој“, во: Сметководствено-финансиска ревија, 

Скопје, год. XXVII, бр. 8, Август 1984, стр. 39-44 

35. „Повисоки форми на економско-техничка соработка на Југославија со странство“, во: Погледи : 

списание за општествени прашања, Скопје, бр. 6, 1984, стр. 120-125 

36. „Експанзија на американските директни инвестиции во светот - некои политекономски 

согледувања”, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 26, 1984, стр. 137-152 

37. Комплеметарноста на стопанството на СРМ и неговите компаративни предности 

какооснова за заеднички вложувања со ОЗТ од другите СР и САП : научноистражувачки проект, 

раководители на проектот М. Шароска, В. Д. Хаџиев, истражувачи Д. Новачевски, М. Стојков, Т. Н. 

Фити... и др., Скопје, Економски факултет, Економски институт, 1985, 72 стр. (научен проект) 

38. „Концентрација и централизација на капиталот во земјите во развој“, во: Стопански весник, 

Скопје, год. XXXII, бр. 1612, 1 јуни 1985, стр. 42 

39. „Технологија - запосленост - о неким отвореним питањима и дилемама”, во: Економика, 

Београд, 1985, 6 стр. 
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40. „Светската економска криза и југословенското стопанство”, во: Погледи : списание за 

општествени прашања, Скопје, бр. 6/7, 1985, стр. [138]-150 

41. „Каква технологија за земјите во развој“, во: Стопански весник, Скопје, год. XXXII, бр. 1623, 

15 ноември 1985, стр. 38-39 

42. „Некои модели за имунизирање на негативните ефекти од инфлацијата во осигурувањето на 

живот“, Таки Фити, Драге Јанев, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 27/28, 1985/86, 

стр. 259-276 

43. „Светската економска криза и земјите во развој“, во: Годишник на Економскиот факултет, 

Скопје, том 27/28, 1985/86, стр. 277-290 

44. „Базични технологии, вработеност и заеднички програми : технолошкиот развој на СР 

Македонија“, во: Стопански весник, Скопје, год. XXXIII, бр. 1631, 15 март 1986, стр. 27-28 

45. „Технолошката стратегија на земјата - опасно доцнење”, во: Стопански весник, Скопје, год. 

XXXIII, бр. 1642, 15 август 1986, стр. 12-13 

46. „Експанзијата на меѓународниот трансфер на технологија преку купопродажба на лиценци”, во: 

Скопје, Погледи : списание за општествени прашања, бр. 2/3, 1986, стр. 62-71 

47. „Јане Миљовски: Невработеност : квалитативните промени во структурата на невработените во 

СРМ и можностите за решавање на проблемот : ’Млад борец‘ - Скопје 1986“, во: Погледи : списание за 

општествени прашања , Скопје, бр. 5/6, 1986, стр. 137-141 (приказ на книга) 

48. „Технологија - екологија”, во: Економика, Београд, 1986, 5 стр. 

49. „Светското стопанство во 1985 и изгледите за 1986 година“, во: Сметководствено-финансиска 

ревија, Скопје, год. XXIX, бр. 2, Февруари 1986, стр. 60-62 

50. „Научно-технолошкиот прогрес и општествено-економскиот развој на СР Македонија до 2000-

та година“, Таки Фити, Добри Додевски, Златка Поповска, во: Долгорочниот економски развој на СР 

Македонија до 2000 година : материјали од научниот собир одржан во Леуново од 1 до 3 јуни 1985 

година, [уред. одбор К. Богоев (претсед.), Н. Узунов, Н. Кљусев], Скопје, МАНУ, 1986, стр. [307]-327 

51. „Новата технологија и технолошката зависност : (стратегија на научно-технолошкиот развој)”, 

во: Трета програма : избор од емитуваните содржини на Третата програма на Радио Скопје, Скопје, 

бр. 28, 1986, стр. 128-129, 130-131, 137-138, 140-141 (објавени излагања од тркалезната маса одржана 

на Радио Скопје 3, на 17 октомври 1986) 

52. „Новите технологии и вработеноста“, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, 

бр. 1, 1987, стр. [43]-54 

53. „Никола Узунов: Современите економски системи : економска анализа на современиот свет : 

’Култура‘ - Скопје, 1986 г.“, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 3, 1987, стр. 

163-166 (приказ на книга) 

54. Управљање развојем и трансфером технологије у земљама у развоју, раководител на проект 

Никола Кљусев, Таки Фити... и др., Љубљана 1987, 234 стр. (научен проект) 

55. Меѓународниот трансфер на технологија и земјите во развој : некои искуства од практиката 

на Југославија, Таки Фити, Никола Кљусев, Тодор Тодоров, Димитрија Новачевски, Гоце Петрески, 

Скопје, Комунист, 1987, 155 стр. 

56. Razvoj male privrede u SR Makedoniji, Taki Fiti... i dr., Ljubljana, 1987, 35 str. (научен проект, 

координатор за Македонија) 

57. Преструктуирање југословенске привреде путем уласка нових малих и средњих предузећа, 

коавтор, Београд, 1987, 90 стр. (научен проект, координатор за Македонија) 

58. „Разбивањето на територијализацијата на акумулацијата - битна претпоставка за позабрзан 

развој”, во: Трета програма : избор од емитуваните содржини на Третата програма на Радио 

Скопје, Скопје, бр. 29, 1987, стр. [63]-68 (објавено излагање на Радио Скопје 3, на 11 март 1987) 

59. „Самоуправната економска интеграција на здружениот труд во функција на извозот“, во: VII 

[Седми] симпозиум за квалитативните фактори на стопанисувањето : Скопје 1987, Скопје, 

Стопанска комора на Македонија, 1987, стр. 97-106 

60. Политичка економија I : [основен учебник], Таки Фити, Митра Шароска, Скопје, Универзитет 

„Кирил и Методиј”, 1987, 742 стр. 
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61. „Некои аспекти на трансферот и технологијата преку активноста на транснационалните 

компании“, во: Погледи : списание за општествени прашања, Скопје, бр. 2, 1988, стр. 165-181 

62.  „Развој чека три реформе : за ’Борбу‘ говори др Таки Фити, професор Економског факултета у 

Скопљу“. [во рамки на статија: „Треба ли нам и какав југословенски ’Њу Дил‘ (4)“], интервју, 

разговорот го водеше Драган Николић, во: Борба, Београд, год. LXVI, бр. 309, 4 новембар 1988, стр. 2 

63. „Квалитативни промени : меѓународно движење на капиталот (I)“, во: Стопански весник, 

Скопје, год. [XXXIV], бр. 1675, 1 декември 1987, стр. 44-45 

64. „Осмислени и контролирани текови : меѓународно движење на капиталот (II)“, во: Стопански 

весник, Скопје, год. [XXXIV], бр. 1676, 15 декември 1987, стр. 42-43 

65.  „Максимизацијата на профитот - основен мотив : меѓународно движење на капиталот (III)“, во: 

Стопански весник, Скопје, год. XXXV, бр. 1677, 1 јануари 1988, стр. 36-37 

66. „Глобалната цел - неостварена : јавната помош за развој на земјите во развој”, во: Стопански 

весник, Скопје, год. XXXV, бр. 1699, 1 декември 1988, стр. 37 

67. „Нема реформа со компромиси : меѓу договорната и пазарната економија“, во: Комунист, 

Скопје, год. XLVI, бр. 1648, 30 септември 1988, стр. 12 

68. Транснационалните компании и извозот на капитал на релација САД - Западна Европа, Скопје, 

Комунист, 1989, 144 стр.  

69. „Акционерството го храни стопанството : реформа на стопанскиот систем”, во: Нова 

Македонија, Скопје, бр. 15171, 19 април 1989, стр. 2 

70. „Што нуди Програмата на Анте Марковиќ“, во: Нова Македонија, Скопје, бр. 15175, 23 април 

1989, 4 стр. 

71. „Технолошкиот развој и структурните промени во стопанството на СР Македонија“, во: VIII 

[Осми] симпозиум за квалитативните фактори на стопанисувањето : [Струга, јуни 1989], 

организирале Стопанска комора на Македонија, Сојуз на сметководствените и финансиските 

работници на Македонија, Сојуз на економистите на Македонија... и др., Скопје, Организационен 

одбор, 1989, стр. 59-66, истото и во: Стопански весник, Скопје, 1. Дел: бр. 1726/1727, 1990, стр. 21; 2. 

Дел: бр. 1728, 1990, стр. 24 

72. „Демонтирање на должничката ’бомба‘ : земјите во развој“, во: Комунист, Скопје, год. XLVII, 

бр. 1682, 26 мај 1989, стр. 13 
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146. „Најавените новини на повидок : интервју со д-р Таки Фити, министер за финансии во Владата 

на Република Македонија“, интервју, во: Перспективи : списание за општествените реформи во 

Република Македонија, Скопје, Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, 

бр. 4, јуни 1997, стр. 2-5 

147. „Микрочипови за одбрана на националната економија“, интервју, разговорот го водеше Васко 

Ефтов, во: Economy Press, бр. 145, 25 февруари 1998, стр. 13-15 (интервју како министер за финансии) 

148. Економија : макроекономски пристап, Таки Фити (автор и редактор)... и др., Скопје, Економски 

факултет, 1998, 343 стр. (учебник) 

149.  „Предговор“, во: Странските директни инвестиции во земјите во транзиција : со посебен 

осврт на состојбите во Република Македонија, Ирена Кикеркова, Скопје, Економски факултет, 1998, 

стр. III-V 

150.  „Чудната природа на берзата низ призмата на азиската криза : азиските тигри”, Годишник на 

Економскиот факултет, Скопје, том 33, 1998, стр. [71]-80 

151. „Даночниот систем на Република Македонија : (состојби, проблеми, перспективи)“, во зборник: 

Прилози за Илинден. 8, Историските и уставно - правните основи на самостојна и суверена 

Република Македонија (1903-1944-1991) : научен собир одржан на 16 и 17 јуни 1998 година во Скопје : 

по повод 95 годишнината од Илинденското востание и Крушевската Република, ред. одбор Ѓорѓи 

Цаца... и др., Крушево, Научно-културни средби „Десет дена Крушевска Република“, 1998, стр. 189-

201 

152.  Можности за пренесување на словенечкото искуство од областа на деловните и економските 

науки во врска со општествената транзиција во Република Македонија, Скопје, 1998, 50 стр. 

(меѓународен научен проект, раководител) 

153. „Новата улога на државата“, во зборник: Алтернативите на развојот : економски и социјални 

аспекти на промените во земјите од Југоисточна Европа : меѓународен симпозиум, Прилеп, 16-

18.12.1998 год., научен одбор Д. Кокароски (претседател), С. Роческа, Љ. Печијарески... и др., Битола, 

Универзитет "Св. Климент Охридски"; Прилеп, Економски факултет, 1998, стр. 99-114 

154. "Economic and social Functions of the state in The Trasition Countries", in: Proceedings from the 

International Conference Recent developments and problems in the transition economies, Skopje, 25-27 

March, 1999, [editor in chief Natalija Nikolovska], Skopje, Faculty of Economics, 1999, pp. 137-146 

155. „Доминантните економски теории и карактерот на економските политики”, Годишник на 

Економскиот факултет, Скопје, том 34, 1999, стр. 67-81 

156. Претприемништво, Таки Фити, Верица Хаџи Василева-Марковска, Милфорд Беитмен, Скопје, 

Економски факултет, 1999, VIII+279 стр., табели, граф. прикази, истото и: 2. изд.., 2007, XVI+283 стр., 

табели, граф. прикази  

157. Основи на микроекономијата, Таки Фити, Владимир Филиповски, Скопје, Економски 

факултет, 1999, 324 стр., табели, граф. прикази (учебник) 

158. „Факти и заблуди : какви навистина можат да бидат перспективите на економската соработка 

помеѓу Македонија и Тајван“, во: Старт, Скопје, год. I, бр. 5, 26 февруари 1999, стр. 25-26 

159. „Шанса за забрзано интегрирање : економската содржина на Пактот за стабилност”, во: 

Утрински весник, Скопје, год. 1, бр. 7, 30 јуни 1999, стр. 11 

160. „Недоволно елаборирани економските прашања“, во: Време, Скопје, год. VI, бр. 59, Септември 

1999, стр. 10-12 

161. „Не сум ја запечатил судбината на загубарите : д-р Таки Фити, професор на Економскиот 

факултет во Скопје, ексминистер за финансии“, интервју, разговорот го водеше Виолета Цветковска, 

во: Утрински весник, Скопје, год. 1, бр. 130, 24 ноември 1999, стр. 1, 6 
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162. „Загубарите да се продадат или да се затворат : Таки Фити - редовен професор на Економскиот 

факултет во Скопје“, интервју, во: Капитал : неделник за политика и бизнис, Скопје, год. I, бр. 13, 17 

декември 1999, стр. 22-23 

163. Таки Фити, професор Економскиот факултет: Посакувам и верувам дека од аспект на 

меѓународно опкружување Македонија во 2000-та ќе влезе во помирни води... [во рамки на статија: 

„2000 ќе биде тешка година но подобра од оваа“, стр. 20-21], во: Капитал : неделник за политика и 

бизнис, Скопје, год. 1, бр. 13, 17 декември 1999, стр. 21 

164. „Макроекономските политики и економскиот растеж“, во: Монетарната политика и 

економскиот развој, [ред. одбор Ангел Георгиев пресед., Златка Поповска, Пеце Недановски, 

Владимир Филиповски], Скопје, Сојуз на економисти на Македонија, 2000, стр. [65]-71  

165. „Оптимизација на буџетската потрошувачка“, во: Македонија 2003 : рамковна програма за 

економски развој и реформи, Скопје, Влада на Република Македонија, 2000, стр., [поглавје 2]: стр. 15-

23 (научен проект) 

166. „Постприватизацијата и реструктуирањето“, во: Македонија 2003 : рамковна програма за 

економски развој и реформи, Скопје, Влада на Република Македонија, 2000, стр., [поглавје 7]: стр. 63-

71 (научен проект) 

167. Local financial Systems and Small Entreprise Development in South Europe, коавтор, FARE - ACE, 

OECD, Paris 2000, 30 p. (меѓународен научен проект, координатор) 

168. Избрани теми од основи на микроекономијата и макроекономијата : [прирачник за 

кфалификационен испит од предметот Основи на економијата], Таки Фити, Димитрија Новачевски, 

Скопје, Економски факултет, 2000, 125 стр., граф. прикази, табели 

169. Нобеловци по економија : 1969-1999, Таки Фити [автор, претседател одборот за подготовка и 

редактор], Скопје, Економски факултет, 2000, 261 стр. 

170. „Неокејнзијанизмот и неолиберализмот - генезата на несогласувањето и домените на 

приближувањето”, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 35, 2000, стр. 109-122 

171. „Зошто странскиот капитал (не)влегува во Македонија?”, во зборник: Македонија : 1989 - 1999, 

гл. уредник Ф. Каранфилова-Пановска, Скопје, Фондација Институт Отворено општество - 

Македонија, 2001, стр. 361-367 

172. Современите макроекономски концепции и економските политики, Скопје, Економски 

Факултет, 2001, 259 стр., граф. прикази 

173. „Антимонополските политики во развиените земји - поуки за македонската економија“, во 

зборник: Конкуренцијата во македонското стопанство : прилози од советувањето, одржано на 12 

јануари 2001 година, ред. одбор Ш. Превала (претседател), П. Недановски, Љ. Кекеновски, Скопје, 

Сојуз на економисти на Македонија, 2001, 10 стр. 

174. Можности за инвестирање во Гевгелија, PHARE - проект, автор на економскиот дел на 

проектот, Phare program for the Cross-Border Cooperation, Гевгелија, 2001 (научен проект) 

175. „Теоријата на јавниот избор”, во: Годишник на Економскиот факултет, Скопје, том 36, 2001, 

стр. 29-38 

176. „Современите теоретски контроверзи за значењето и досегот на фискалната политика“, во: 

Макроекономската политика во областа на финансиите : зборник на трудови : научен собир по повод 

80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, 31 мај 

2001, уредник Н. Узунов, Скопје, МАНУ, Економски факултет-Скопје, 2001, стр. [133]-147 

177. Македоника : енциклопедија = Macedonica : encyclopedia : 2002 [ел. извор], Т. Фити (уредник и 

автор на делот за економија), [М. Стојков... и др.], translate B. Daskalova, Скопје, Semos Multimedia, 

2002, 1 електр. опт. диск  

178. „Придонесот на Нобеловците по економија за 2001 година во истражувањето на 

функционирањето на пазарите со асиметрични информации“, во: Економија и бизнис, Скопје, год. V, 

бр. 49, јануари 2002, стр. 13-14 

179. „Функционирањето на пазарите со асиметрични информации”, во: Годишник на Економскиот 

факултет, Скопје, том 37, 2002, стр. 77-87 
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180. Економијата на Македонија во транзиција : (проблеми, дилеми, цели), автори Никола Кљусев 

раководител на проектот и ред., Таки Фити, Михаил Петковски, Трајко Славески, Владимир 

Филиповски, Скопје, МАНУ, 2002, 340 стр., табели (научен проект) 

181. „Природната стапка на невработеност и нејзината аналитичка вредност”, во: Прилози. 

Одделение за општествени науки (МАНУ) = Contributions. Section of Social Sciences (MASA), Скопје, 

XXXIII, 1, 2002, стр. [115]-134 

182. Вовед во современата макроекономија, Скопје, Економски факултет, 2002, VI+II+339 стр., 

граф. прикази (учебник) 

183. "The Local Financial System and Sustainable SME Development in South-East Europe : lessons from 

Hungary, Macedonia and Slovenia", Milford Bateman, Taki Fiti, Peter Futo, Hedvika Usenik, in: Small 

Enterprise Development in South-East Europe : Policies for Sustainable Growth, edited by W. Bartlett, M. 

Bateman, M. Vehovec, New York, Springer Science+Business Media, (cop. Berlin, Kluwer Academic 

Publishers), 2002, [chapter 4]: pp. 83-125 

184. Макроекономија : основи на макроекономијата, Скопје, Економски факултет, 2003, 

XII+344+[3] стр., истото и: Репринт, 2004 (учебник) 

185. „Значењето на очекувањата за економијата”, во: Прилози. Одделение за општествени науки 

(МАНУ) = Contributions. Section of Social Sciences (MASA), Скопје, XXXIV, 1, 2003, стр. [73]-94 

186. „Кондратиевите долги бранови во економијата”, во: Годишник на Економскиот факултет, 

Скопје, том 38, 2003, стр. 191-200 

187. „Штиглиц: концептите на ММФ и Светска банка продуцираат кризи : најновото дело на 

Нобеловецот Јозеф Штиглиц, ’Глобализацијата и незадоволството од неа‘, стана бестселер и 

предизвика бурни реакции“, во: Утрински весник, Скопје, год. 5, бр. 1241, 11 август 2003, стр. 8, 

http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1241&stID=8036&pR=6 (осврт за книгата: Joseph E. Stiglitz: 

Globalization and its Discontents, Penguin Books, London) 

188. „Инфлацијата и економскиот раст - случајот на Македонија”, во: Билтен, Скопје, 

Министерство за финансии [на] РМ, бр. 7-8, 2003, стр. 76-81, 

http://www.finance.gov.mk/files/u9/juli-avgust_2003.pdf  

189. „Инфлацијата од 6%-7% ќе влијае на зголемување на инвестициите и извозот : академик Таки 

Фити, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје“, интервју, разговорот го водеше Биљана 

Здравковска, во: Капитал : политика и бизнис [неделник], Скопје, год. 5, бр. 217/218/219, 25 декември 

2003, стр. 32-33, 

http://starkapital.mk/MK/magazin.aspx/54200/inflacijata_od_6-7_kje_vlijae_na_zgolemuvanje_na_ 

investicite_i_izvozot.aspx?iId=1687  

190. Основи на макроекономијата, Скопје, Економски факултет, 2004, XII+366+[3] стр. (учебник) 

191. "Tri relevantna pitanja ekonomskih reformi u Crnoj Gori", во: O agendi ekonomskih reformi u Crnoj 

Gori : radovi sa okruglog stola, Podgorica, 7. maj 2004, red. odbor [i urednik] B. Šoškić ... [et al.], Podgorica, 

CANU, 2004, (Naučni skupovi. knj. 69, CANU. Odjeljenje društvenih nauka. knj. 27), str. 95-99 

192. „Креирање на претприемнички амбиент во Република Македонија”, во: Состојби, можности и 

перспективи на македонската економија, [ред. одбор А. Георгиев... и др.], Скопје, Сојуз на 

економисти на Македонија, 2004, стр. 193-206 

193. „Феноменот на економијата на балони : кон книгата на Џозеф Штиглиц ’Татнежот на 

деведесеттите - семето на деструкцијата‘ (The roaring nineties - seeds of destruction)“, во: Утрински 

весник, Скопје, год. 5, бр. 1437, 1 април 2004, стр. 8,  

http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1437&stID=11573&pR=6  

194. „Теоретски погледи и искуства за макроекономската стабилност и економскиот растеж“, во: 

Макроекономската стабилност и економскиот растеж на Република Македонија : реферати и 

дискусии од научниот собир, Скопје, 5 април 2004 година, [уредник Борис Блажевски], Скопје, 

Здружение за одржлив развој, Влабор, 2004, стр. 19-34 

195. „Нема бегање од ургентните структурни реформи : по повод Извештајот на ММФ за 

досегашната соработка со Македонија“, во: Утрински весник, Скопје, год. 6, бр. 1569, 6 септември 

2004, стр. 11, http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1569&stID=22001&pR=7  

http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1241&stID=8036&pR=6
http://www.finance.gov.mk/files/u9/juli-avgust_2003.pdf
http://starkapital.mk/MK/magazin.aspx/54200/inflacijata_od_6-7_kje_vlijae_na_zgolemuvanje_na_investicite_i_izvozot.aspx?iId=1687
http://starkapital.mk/MK/magazin.aspx/54200/inflacijata_od_6-7_kje_vlijae_na_zgolemuvanje_na_investicite_i_izvozot.aspx?iId=1687
http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1437&stID=11573&pR=6
http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1569&stID=22001&pR=7
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196. Основи на микроекономијата, Скопје, Економски факултет, 2004, 366 стр., табели, граф. 

прикази (учебник) 

197. „Макроекономската стабилност и растот”, во: Отворени предизвици на македонската 

економија : зборник на трудови од научен собир, Скопје, МАНУ, 2004, стр. [1]-28 

198. "Macroeconomic Stability and Growth", in: Open challenges to the Macedonian economy, Skopje : 

MASA, 2004, pp. [23]-47 

199. „Теориите за економскиот циклус на новата класична макроекономија”, Годишник на 

Економскиот факултет, Скопје, том 39, 2004, стр. 263-274  

200. „Економската филозофија на ММФ - основа за економски раст или погрешен концепт?“, во 

зборник: Македонија во глобализацијата, ред. Н. Николовска, Скопје, Економски факултет, 2004, стр. 

71-87 

201. "The Economic Philosophy of the IMF - A Basis for Economic Growth or a Wrong Concept?", in: 

Macedonia : on Globalization, ed. by Natalija Nikolovska, New York, Global Scholarly Publications, 2004 

202. „Зло што бара фронтален напад : како против невработеноста“, во: Дневник, Скопје, год. VIII, 

бр. 2355, 17 јануари 2004, стр. 15, 

http://star.dnevnik.com.mk/default.aspx?pbroj=2355&stID=27881 

203. „Влијанието на рационалните очекувања врз економската политика : придонесот на Фин 

Кидланд и на Едвард Прескот, добитници на Нобеловата награда за економија за 2004“, во: Утрински 

весник, Скопје, год. 6, бр. 1609, 25 октомври 2004, стр.8,  

http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1609&stID=24534&pR=6 

204. „Конзистентноста на економските политики низ времето и силите што ги предизвикуваат 

бизнис циклусите : нобеловци по економија 2004“, во: Билтен, Скопје, Министерство за финансии [на] 

РМ, бр. 9-10, 2004, стр. 88-95 

205. „Институциите и економскиот раст”, во: Прилози. Одделение за општествени науки (МАНУ) = 

Contributions. Section of Social Sciences (MASA), Скопје, XXXV, 1-2, 2004, стр. [87]-104 

206. Millennium Development Goals - Reducing Poverty and Social Exclusion - Macedonia, UNDP, 

Скопје, 2005 (раководител и експерт на научен проект) 

207. „Од класичната кон новата микроекономија“, во: Годишник на Економскиот факултет, 

Скопје, том 40, 2005, стр. 253-264 

208. „Македонија и странските директни инвестиции“, во: Бизнис медиа, Скопје, Стопанска комора 

на Македонија, Јуни 2005 

209. "Macroeconomic Policies and Structural Changes - The Case of Macedonia", Taki Fiti, Vladimir 

Filipovski, in: Contemporary tendencies and policies in structural changes in the economy : procedings of the 

International Conference Ohrid, 17-18 October, 2005, edit. board M. Stojkov (president)... et al., Skopje, 

Faculty of Economics, 2005, 11 p. 

210. „ЕУ бара реални, а не декларативни реформи : експертите веруваат дека Македонија има 

изгледи да ја искористи шансата“, во: Утрински весник, Скопје, год. 6, бр. 1928, 12 ноември 2005, стр. 

5, http://star.utrinski.com.mk/?pBroj=1928&stID=56182&pR=3 

211. „Трошоци од дефлацијата”, во: Прилози. Одделение за општествени науки (МАНУ) = 

Contributions. Section of Social Sciences (MASA), Скопје, XXXVI, 1, МАНУ, 2005, стр. [45]-62 

212. „Редизајнирање на фискалната политика - правила versus дискреции“, во: Прилози. Одделение 
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https://www.iki.bas.bg/en/economic-studies-journal-0  

369. „Институциите, владеењето на правото и економскиот раст“, во: Камбовски : liber amicorum, гл. 

уред. Г. Старделов, Скопје, МАНУ, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ, 2019. стр. 79-97 

370. „НАТО испорачува значајни економски придобивки за новопримение членки“, во: Градење 

вредносен и безбедносен систем : услов за интеграција во НАТО : зборник на трудови од Научната 

конференција Скопје, 28 март 2019 година, [уред. В. Камбовски], Скопје, МАНУ, 2019, стр. 21-24 
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371. „Фити – секое инволвирање на политиката во науката е погубно“, разговорот го водеше Н. 

Стефанова, емитувано на: ТВ Телма, Скопје 17 октомври 2019, https://telma.com.mk/fiti-sekoe-

involvirane-na-politikata-vo-naukata-e-pogubno/ 

372. „Интервју со академик Таки Фити, претседател на МАНУ“, разговорот го водеше А. Додевска, 

емитувано на: 24 Анализа, Алфа ТВ, Скопје 18 ноември 2019 (во 20:45 ч.),  

https://www.24.mk/details/intervju-so-akademik-taki-fiti-pretsedatel-na-manu (65 мин.) 

373. Експозе Македонската академија на науките и уметностите во 2016–2019 година, Скопје, 

МАНУ, 2019, 26 стр. 

374. „Обраќање на акад. Таки Фити, претседател на Македонската академија на науките и 

уметностите“, во: Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на Република 

Македонија : зборник од научната конференција одржана во Охрид на 4-5 октомври 2018 година, 

уред. одбор Т. Фити претсед. ... и др., Скопје, МАНУ, 2019, стр. [7]-11 

375. „Еден живот цел век историја : (трите аманети на академик Ѓорѓи Филиповски) = One life – a 

whole century of history : (three pledges of Academician Gjorgji Filipovski)“, во: 100 години Ѓорѓи 

Филиповски : пригодно издание, уред. Г. Јовановски, В. Матевски, Скопје, МАНУ, 2019, стр. [17]-24, 

исто и во: Прилози. Одделение за природно-математички и биотехнички науки (МАНУ) = 

Contributions. Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences (MASA), vol. 40, no. 1 (2019), pp. 

[17]-24 (dedicated to acad. Gjorgji Filipovski on the occasion of his 100th birthday) 

376. „Проштална беседа за акад. Цветан Грозданов“, во: Споменица посветена на Цветан Грозданов 

: редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1936–2018], [уред. Л. Грчев], 

Скопје, МАНУ, 2019, стр. [11]-15 

377. „Проштално слово за академик Милан Ѓурчинов“, во: Споменица посветена на Милан Ѓурчинов 

: редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1928–2018], [уред. Л. Грчев], 

Скопје, МАНУ, 2019, стр. 11-13 

378. "Discours d’ouvertire pronancé à l’attention des participants au colloque international de l’ AIESEE 

(Ohrid, 6 septembre 2018)", во: Традицијата во комуникациите и во духовната култура на Југоисточна 

Европа : (право, економија, природни науки, уметност, литература, јазик) : меѓународен симпозиум = 

Tradition dans la communication et dans la culture spirituelle de l'Europe du Sud-Est : (droit, économie, 

sciences naturelles, art, littérature, langue) : symposium international = Tradition in communication and in 

the spiritual culture of Southeast Europe : (law, economics, natural sciences, art, literature, language) : 

international symposium, [edit. board V. Bitrakova Grozdanova (ed. in chief) ... et al.], Скопје, МАНУ = 

MASA : AIESEE, MNC, 2019, pp. [13]-15 (поздравно обраќање) 

379. "[Поздравна реч] = [Pozdravna riječ = Welcome Speech]", во: Членови на Македонската 

академија на науките и уметностите - ликовни уметници : Сараево, 24 октомври - 4 ноември 2019, 

[текстови Т. Фити ... и др.] = Članovi Makedonske akademije nauka i imjetnosti - likovni umjetnici : 

Sarajevo, 24.X - 4.XI.2019, [tekstovi T.Fiti ... i dr.], Скопје, МАНУ = Skopje , MASA, 2019, стр. 5-7 

380. „Концептот за примарното значење на институциите за економскиот раст : (компаративна 

анализа за квалитетот на институциите во Северна Македонија и Бугарија)“, Т. Фити, В. Филиповски, 

во: Владеење на правото, доброто управување и квалитетот на институциите : зборник ан трудови 

од Тркалезната маса одржана на 15 ноември 2019 година во Берово = Върховенство на правото, 

доброто управление и качеството на институциите : сборник с материали от Кръгла маса проведена на 

15 ноември 2019 г. в Берово, уред. В. Камбовски, ред. одбор Т. Фити ... и др., Скопје, МАНУ; София, 

БАН, 2019, стр. 45-68 

381. Иновациите во македонскиот бизнис-сектор : основни сегменти на иновациската политика и 

градење капацитет за иновирање, Т. Фити, М. Антовска-Митев, Т. Дранговска, Скопје, МАНУ, 2020, 

139 стр. 

382. Макроекономија на големите кризи, Скопје, МАНУ, 2020, 391 стр. 

383. Нобеловци по економија : 1969-2020, [автор. тим Т. Фити... и др.], Скопје, Економски факултет, 

2020, [624] стр. 

384. Значењето на регулаторните институции за изградба на функционална пазарна економија во 

Република Северна Македонија : зборник на трудови од тркалезната маса, Скопје, 12 февруари 2020 

година, уред. Таки Фити, Скопје, МАНУ, 2020, 164 стр. 
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385. „Таки Фити: Феноменологијата на економијата на балони и опасноста од нова светска 

рецесија“, во: Капитал [Ел. извор], објавено: 05.02.2020, https://kapital.mk/taki-fiti-fenomenologijata-na-

ekonomijata-na-baloni-i-opasnosta-od-nova-svetska-retsesija-2/ 

386. „Научниците што ја унапредија теоријата за аукции : Пол Милгром и Роберт Вилсон – 

добитници на Нобеловата награда за економија за 2020 година“, во: Капитал, год. 21, бр. 990 

(06.11.2020), стр. 40-43, https://kapital.mk/научниците-што-ја-унапредија-теорија/ 

387. „Предизвиците на регулацијата на пазарниот неуспех во Република Северна Македонија“, во: 

Значењето на регулаторните институции за изградба на функционална пазарна економија во 

Република Северна Македонија : зборник на трудови од тркалезната маса, Скопје, 12 февруари 2020 

година, уред. Таки Фити, Скопје, МАНУ, 2020,  стр. 7-17 

388. „30 години од усвојувањето на Конвенцијата на ООН за правата на детето - примена и 

натамошни предизвици“, во: Правата на детето и нивната заштита : научен собир по повод 30-

годишнината oд усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето на ОН одржана на 20 ноември 

2019 година. Кн. 9, Скопје, МАНУ, 2020, (Проект „Хармонизација на правниот систем на Република 

Македонија со правото на Европската Унија“ ; кн. 9), стр. [7]-9. (поздравно обраќање) 

389. „Академик Харалампие Поленаковиќ“, во: Харалампие Поленаковиќ : 110 години од раѓањето, 

гл. уред. В. Митевски, Скопје, МАНУ, 2020, стр. 11-12. (поздравно обраќање) 

390. „Јубилеј достоен за почит – 60 години Македонско научно друштво - Битола = A noteworthy 

diamond jubilee of the Macedonian Science Society - Bitola“, Јубилеј – 60 години Македонско научно 

друштво - Битола = Jubilee – 60 years Macedonian Science Society – Bitola : a special social event, [М. 

Танушевски ; прев. на англ. С. Нешковска], Битола, МНД = Bitola : MSS, 2020, стр. 16-19 

391. „Во третиот пакет мерки мора да се обезбедат нови кредитни линии за малите и средните 

фирми“, интервју, разговорот го водеше Н. Нинеска-Фиданоска, во: Портал Фактор [Ел. извор], 

13.05.2020, https://faktor.mk/intervju-fiti-vo-tretiot-paket-merki-mora-da-se-obezbedat-novi-kreditni-linii-za-

malite-i-srednite-firmi  

392. Предизвиците на фискалната политика во периодот на пандемијата од Ковид-19 и 

перспективи во посткризниот период : зборник на трудови од научната конференција одржана во 

Скопје на 20 мај 2021 година, [уред. Т. Фити], Скопје, МАНУ, 2021, 328 стр., Предговор, Т. Фити: стр. 

[9]-12, Завршно резиме на академик Таки Фити: стр. [325]-328 

393. „Економската криза од Ковид-19 и нејзините импликации врз македонската економија : (како 

да ги ублажиме последиците од кризата?)“, во: Истражувачки активности на МАНУ за надминување 

на пандемијата на Ковид-19, уред. одбор Љ. Коцарев ... и др., Скопје, МАНУ, 2021, стр. [29]-58 

394. „Монетарна политика и осигурување на стабилноста на македонскиот финансиски систем“, во: 

Истражувачки активности на МАНУ за надминување на пандемијата на Ковид-19, уред. одбор Љ. 

Коцарев ... и др., Скопје, МАНУ, 2021, стр. [59]-67 

395. „Фискални предизвици во посткризниот период – јавни инвестиции и зелен раст“, Т. Фити, М. 

Антовска-Митев, Т. Дранговска, во: Истражувачки активности на МАНУ за надминување на 

пандемијата на Ковид-19, уред. одбор Љ. Коцарев ... и др., Скопје, МАНУ, 2021, стр. [35]-54 

396. „Академик Димитар Митрев – великанот на македонската литературна критика“, во: 100 години 

од раѓањето на академик Димитар Митрев : зборник на трудови од Свечениот собир, Скопје, 

12.11.2019 г., [уред. В. Митевски], Скопје, МАНУ, 2021, стр. 7-8 

 

 

II. ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊА: 

  

1. Предавање: „Придонесот на лауреатите за 2004 за развојот на теоријата на реалните економски 

циклуси“, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 15 ноември 2004  

2. Предавање: „Придонесот на нобеловецот Едмунд Фелпс за развојот на економската наука“, 

Скопје, Економски факултет, УКИМ, 14 ноември 2006 

3. Предавање: „Придонесот на Леонид Харвиц, Ерик Масин и Роџер Мајерсон, нобеловци по 

економија за 2007 година - Теорија за дизајнирање на оптимални механизми за алокација на 

ресурсите”, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 14 ноември 2007 

https://kapital.mk/taki-fiti-fenomenologijata-na-ekonomijata-na-baloni-i-opasnosta-od-nova-svetska-retsesija-2/
https://kapital.mk/taki-fiti-fenomenologijata-na-ekonomijata-na-baloni-i-opasnosta-od-nova-svetska-retsesija-2/
https://kapital.mk/научниците-што-ја-унапредија-теорија/
https://faktor.mk/intervju-fiti-vo-tretiot-paket-merki-mora-da-se-obezbedat-novi-kreditni-linii-za-malite-i-srednite-firmi
https://faktor.mk/intervju-fiti-vo-tretiot-paket-merki-mora-da-se-obezbedat-novi-kreditni-linii-za-malite-i-srednite-firmi
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4. Предавање: „Добитници на Нобеловата награда за економија за 2010 година“, Благоја 

Ѓорѓијовски, Таки Фити, Гоце Петрески, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 24 ноември 2010  

5. Предавање: „Нобелова награда за економија за 2011“, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 

Ноември 2011 

6. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда за економија“ во рамките на одбележувањето на 

придонесот на лауреатите по економија за 2012 година“ Скопје, Економски факултет, УКИМ, 14 

ноември 2012 

7. Предавање: „Глобалната криза од 2007, европската должничка криза и импликациите врз 

македонската економија“, Скопје, Економски факултет, УКИМ, Мај 2013 

8. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда за економија“, во рамките на одбележувањето 

на придонесот на лауреатите по економија за 2013 година, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 14 

ноември 2013 

9. Предавање: „Европската должничка криза и кризата на еврото - причини, состојби, 

перспективи”, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 18 април 2013 (во соработка со Француската 

амбасада во Македонија и Фондацијата Робер Шуман од Париз) 

10. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда за економија“, Скопје, Економски факултет, 

УКИМ, 14 ноември 2014 

11. Предавање: „Како да се предава претприемништвото“, Советување Претприемачкото 

образование во Република Македонија, Скопје, МАНУ, Центар за стратегиски истражувања, 29 

октомври 2015  

12. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда за економија и придонесот на овогодишниот 

лауреат Ангус Дитон“, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 14 ноември 2015 

13. Предавање: .„Фискалната оддржливост на Република Македонија“, Скопје, Економски 

факултет, УКИМ, Ноември 2016 (во соработка со списанието The Economist) 

14. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда за економија“, Скопје, Економски факултет, 

УКИМ, 17 ноември 2016 (во рамки на одбележувањето на 66-годишнината од постоењето и работата 

на Економскиот факултет) 

15. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда за економија“, Скопје, Економски факултет, 
УКИМ, 15 ноември 2017 

16. Предавање: „Банкарскиот сектор во услови на Големи кризи – посебен осврт за РМ“, Семинар 
(Модул 3): „Најдобрите млади и идни банкари учат од акад. Таки Фити“, Скопје, Народна банка на 
РМ, Конференциска сала, 13 декември 2017 

17. Пристапно предавање: „Нобеловци по економија“, Битола, Македонско научно друштво, јуни 

2018 (по повод приемот за редовен член на МНД) 

18. Предавање: „Малите и средните претпријатија и претприемништвото во Република 

Македонија“, Охрид, МАНУ, Научен и уметнички центар „Уранија“, 1 јули 2018 (пред слушателите на 

Третата сесија на Охридската школа на природно право: „Добро управување и правни реформи“) 

19. Предавање: „Посебниот придонес на Пол Ромер за теоријата на економскиот раст, поради кој 

му е доделена Нобеловата награда за економија за 2019 година“, Скопје, Економски факултет, УКИМ, 

21 октомври 2018 

20. Предавање: „Значењето на Нобеловата награда по економија“, Скопје, Економски факултет, 

УКИМ, 18 ноември 2020 

 

III. УЧЕСТВА И ПОДНЕСЕНИ РЕФЕРАТИ НА НАУЧНИ И СТРУЧНИ СОБИРИ: 

  

1. Научно советување: Ревитализација и нови технологии во стопанството на СР Македонија, 

Скопје, МАНУ, 14-15 ноември 1989, реферат: „Тенденциите на технолошкиот развој во светот за 

ревитализација и модернизација“ 

2. Научен собир: Стратегија за приспособување и развој на македонското стопанство, Скопје, 

МАНУ, 4-5 декември 1992, реферат: „Приспособување на стопанството за функционално вклопување 

во размената со ЕЕЗ” 
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3. Conference: Small and Medium Sized Enterprises Development Policy in Transition Economies, 

(University of Wolverhampton and University of Bristol, Wolverhampton, UK), September 1995, paper: 

"Small business development and privatization process in the Republic of Macedonia", Taki Fiti, Verica Hadzi 

Vasileva-Markovska 

4. International conference: Peace and Crisis: Management Foundation, The Balkans and South Eastern 

Europe, Paris, 1995, paper: "Les problemes de la privatisation et la role du gouvernement" 

5. Научен собир: Макроекономската политика во 1999 и 2000-та година и развојот на Република 

Македонија, (Економски совет на Владата на РМ и Министерство за финансии), Скопје, 1999, реферат: 

„Макроекономската политика во 1999 и 2000 година и развојот на Република Македонија - конкретни 

предлози“ 

6. Economic forum: Transfrontier co-operation in the Border Regions of the Yugoslavia, Bulgaria and 

Macedonia, Sofia, 20-23rd 2002, усмено излагање 

7. Трибина: Предизвици и сенки на науката, (Истражувачки центар за енергетика и материјали), 

МАНУ, 2003, реферат: „Стратегија за технолошкиот развој - да или не“ 

8. Советување на Сојузот на економистите на Македонија, Охрид, 15-16 јуни 2005, воведно 

излагање: „Креирање на поволна инвестициона клима во Република Македонија“ 

9. Стручен собир: Котизација и вложување на берзата - дали се надминати бариерите?, 

(Македонска берза), Скопје, 16 септември 2005, воведничар 

10. International workshop: The Path of Internationalization and Integration in The Europe of Regions, 

Curtea de Arges County, Romania, April 25-28, 2007, paper: "Intensification of Trade Between the Republic 

of Macedonia and the Countries in the Region of Southeastern Europe", T. Fiti, V. Filipovski 

11.  Conférence scientifique: L'Europe centrale et le Sud-Est europeen aux XIXeme-XXeme siecles, 

(AIESEE), Cepelare, Bulgaria, les 28-31 août 2008, paper: "Le financement des petites et moyennes 

enterprises dans les pays en transition Sud-Est europeen" 

12. 11. Годишна конференција на Македонската берза АД Скопје, Охрид, 30 април 2010, модератор 

на панел дискусијата: „Македонски економски предизвици“ 

13. Конференција: 20 години независна Република Македонија - постигнувања и перспективи на 

современата македонска држава, (МНР на Република Македонија), Скопје, 9 септември 2011, 

панелист во дискусијата: „Економскиот развој на Република Македонија и интеграцијата во НАТО и 

ЕУ“ 

14. Научен собир: Улогата и посветеноста на академската заедница во остварувањето на 

самостојноста, Скопје, 21 септември 2011, (Министерство за образование и наука и Универзитет „Св. 

Кирил и Методија), Скопје, Економски факултет, 2011 

15. Дебата: Европската унија во 21-от век: проширувањето со нови членки - императив на 

европската агенда, (Институт за геостратешки истражувања и надворешна политика, МНР), Скопје, 

15 февруари 2013, панелист и воведно излагање: „Осврт за Европската монетарна унија и еврото“ 

16. Промоција на Стратегија за претприемачко учење на Република Македонија 2014-2020, 

Скопје, МАНУ, 15 декември 2014, воведно излагање 

17. Научна трибина: Перспективи на развојот на Република Македонија во посткризниот период, 

Научна и уметничка визита 2014, Охрид, МАНУ, Научен и уметнички центар „Уранија“, 19 август 

2014, учество во дискусија 

18. Тркалезна маса: Отворени предизвици на иновациската активност во секторот на 

претпријатијата во Република Македонија, (ЦСИ-МАНУ, Сојуз на стопански комори на Македонија), 

Скопје, МАНУ, 24 јуни 2015, воведно излагање: „Значењето на истражувањето и развојот (R&D) за 

динамиката и квалитетот на економскиот раст и развој - случајот на Република Македонија“  

19. 1st Joint Science Conference: Intergovernmental Initiative Western Balkans, (Deutsche Akademie der 

Naturforscher Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften), Halle (Saale), Berlin, Germany, 15-17 

July 2015, учество со дискусија и модератор на тематска целина 

20. A.I.E.S.E.E. - 11th Congress of South-East European Studies: South-East Europe and European 

Integration: Political, Socioeconomic and Cultural Aspects = XIe Congrés d'études sud-est européennes 

L'Europe du Sud et l'intégration européenne: aspects politiques, socio-économiques et culturels, Sofia, 31st 

August - 4th September 2015, реферат: "La crise économique et financière européenne et les implications sur 

le processus d'intégration" 
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21. Научна конференција: Науката и уметноста 2, (МАНУ, Научно друштво од Берлин 

„Лајбниц“), Охрид, 20-21 септември 2015 = Wissenschaftliche Konferenz: Wissenschaft und Kunst 2, 

(MAWK, Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin), Ohrid, 20-21 September 2015, реферат: „Големата 

рецесија и одговорот на фискалната политика - фискална строгост наспроти фискални стимули“ 

22. Семинар: Party Systems, Political Order and Constitutional Reforms: Experiences and Perspectives 

of the Balkan Countries, Бургас, 8-10 септември 2016, презентација „Идеолошките фундаменти на 

современите макроекономски школи и политичките партии“ 

23. Научна конференција: Состојби и перспективи во високото образование и науката, Скопје, 

МАНУ, 10 октомври 2016, реферат: „Иновациите и бизнисот“ 

24. Симпозијум: Националне академије наука и уметности у 21. веку, (САНУ), Београд, 2 

децембар 2016 = Symposium: National Academies of Sciences and Arts in the 21st Century, (SASA), 

Belgrade, 2 December 2016, модератор на попладневна сесија и реферат: "The Role of Academies in the 

Improvement of Research and Innovation : the Case of Western Balkan Countries" = „Улога академија у 

унапређивању истраживања и иновација : случај земаља Западног Балкана“  

25. Трибина: Претприемачкото образование во Република Македонија - проблеми и предизвици 

(ЦСИ-МАНУ, Министерство за образование и култура на РМ), Скопје, МАНУ, 15 мај 2017, воведно 

излагање: „Новиот концепт на претприемничкото образование во Република Македонија“ 

26. Охридска школа на природното право на тема: Демократија и владеење на правото, Охрид, 
МАНУ, Научен и уметнички центар „Уранија“, 19–24 јуни 2017, претставување на изданието 
„Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија“ (Т. Фити и др.) и 
дискусија за квалитетот на институциите (20.06.2017) 

27. Тркалезна маса: Растот на македонската економија – состојби, проблеми и перспективи : по 
повод 90 години од раѓањето на академик Никола Кљусев, Скопје, МАНУ, 20 декември 2017, 
воведничар и модератор 

28. Final Conference under the project: Bulgarian-Macedonian Cross Border Cooperation for Capacity 
building for Competitiveness and Innovation, Kyustendil, Bulgaria, 14-16 December, 2017 = Завршна 
конференција во рамки на проектот: „Бугарско-македонска прекугранична соработка со градење на 
капацитети за конкурентност и иновативност“ [Interreg – IPA CBC: CB006.1.31.158], Ќустендил, 
Бугарија, 14-16 декември 2017, презентација на публикацијата (препораки) и резултатите од проектот 

29. Прва годишна конференција на Министерството за финансии на РМ: Управување со јавните 

финансии и економски раст – комплементарни или спротивставени, Скопје, 2 април 2018, панелист 

на тема: „Предизвиците на фискалната политика во Македонија – некогаш и сега“.  

30. Тркалезна маса при заедничкото чествување на св. Кирил и Методиј, Софија, БАН, 11 мај 2018, 

реферат: „Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките во 

континуитет ја продлабочуваат меѓуакадемиската соработка“ (на мак. јазик) 

31. Јавна дебата: Економски разговори – јавните финансии на крстопат, Скопје Економски 

факултет, УКИМ, 21 мај 2018, воведно излагање: „Како да се зголеми ефикасноста на јавната 

потрошувачка и одржливоста на јавните финансии во Република Македонија“ 

32. 4th Joint Science Conference of the Western Balkans Process / Berlin Process (the path is goal: 

Convergence, Cohesion and Cooperation in South East Europe), Rome, Italy, Accademia Nationale dei Lincei 

– Palazzo Corsini, 30 May – 1 June 2018, учество 

33. Научна конференција: Договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република 

Бугарија и перспективите за евро-атланска интеграција на Република Македонија, Скопје, МАНУ, 18 

јуни 2018, воведно излагање, претставување на Платформа за натамошна соработка на МАНУ и БАН 

во спроведување на Договорот пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија 

и Република Бугарија. (на мак. јазик) 

34. Заедничка научна конференција на Научното друштво Лајбниц од Берлин и МАНУ: 

Западна/Средна Европа и Балканот во духовниот и културниот дијалог 1900–1939, Берлин, 

Германија, 3–6 јули 2018, учество (со дискусија) 

35. Symposium international: Tradition dans la communication et dans la culture spirituelle du l’Europe 

du Sud-Est (Droit, Économie, Sciences Naturelles, Art, Litérature, Langue) = International symposium: 

Tradition in communication and in the spiritual culture of Southeast Europe (Law, Economics, Natural 

Sciences, Art, Literature, Language), (AIESEE), Ohrid, House of Urania, MASA, 5–8 September 2018, 

реферат: "Information as an essential resource in the Economy", T. Fiti, M. Antovska. (на англ. јазик) 
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36. Научна расправа: Спогодбата од Преспа: Меѓународно значење и импликации врз евро-

атлантските интеграции на Република Македонија (орг. ЦСИ–МАНУ), Скопје, МАНУ, 11 септември 

2018, реферат: „За економските придобивки на Република Македонија од конечниот договор со 

Република Грција за решавање на разликите за името и од интензивирањето на евро-атланските 

интеграциски процеси“. 

37. Кръгла маса: Европейска интеграция и добро управление (Good Governance), Бургас, Бургаски 

свободен университет, 25 септември 2018, учество 

38. Завршна конференција на проектот: Идентификување на развојните можности за структурни 

промени и извозна диверзификација преку активни индустриски политики – студија на случај: 

машински и металопреработувачки сектор, Скопје, МАНУ, 27 септември 2018, реферат: „Светски 

искуства со структурните промени и извозната диверзификација“ 

39. Научна конференција: Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на 

Република Македонија, (Влада на РМ, МАНУ, НБРМ, СКМ), Охрид, Хотел Белви, 4-5 октомври 2018, 

реферат: „Промена на економската структура и зголемување на квалитетот и ефикасноста на 

институциите – клучни приоритети на идниот развој на македонската економија“ 

40. Европски ден на статистиката на тема: Подобри податоци денес за подоро утре, Скопје 

Економски факултет, УКИМ, 17 октомври 2018, излагање: „Oфицијалната статистика како основа за 

донесување на национални политики и стратегии“ 

41. Научна конференција: Градење вредносен и безбедносен систем: услов за интеграција во 

НАТО, (орг. ЦСИ „Ксенте Богоев“ при МАНУ), Скопје, 28 март 2019, модератор (Дел.1 и Дел.2), 

воведно излагање: „НАТО не е само воен и политички сојуз“ 

42. II. Светски конгрес на претприемачи: Претприемништво: луѓe, соработка, развој, безбедност, 

Скопје, МАНУ, 16–19 октомври 2019, воведно излагање: „Претприемништвото нуди големи развојни 

можности“ 

43. Тркалезна маса (во рамки на проектна соработка МАНУ-БАН): Владеење на правото, доброто 

управување (governance) и квалитетот на институциите, Берово, 14–15 ноември 2019, реферат: 

„Концептот за примарното значење на институциите за економскиот раст“ 

44. Jubilee International Scientific Conference Economic Development and Policies: Realities and 

Prospects (dedicated to the 70th Anniversary of the Institute), Sofia, Bulgaria, BAS, Economic Research 

Institute, 21–22 November 2019, реферат: "Fiscal Policy and Economic Growth" 

45. Тркалезна маса на тема: Значењето на регулаторните институции за изградба на 

функционална пазарна економија во Република Северна Македонија, Скопје, МАНУ, 12 февруари 2020, 

воведно обраќање 

46. Панел-дискусија: СМАРТ финансии и економски политики во време на пандемија и новата 

нормалност, Скопје, Министерство за финансии на РСМ, 17 септември 2020, учество со дискусија 

47. Научна конференција: Предизвиците на фискалната политика во периодот на пандемијата од 

Ковид-19 и перспективи во посткризниот период, (орг. МАНУ, Министерство за финансии на РСМ), 

Скопје, 20 мај 2021, обраќање, реферат: „Фискални предизвици во посткризниот период – јавните 

инвестиции и зелениот раст“ / Т. Фити, М. Антовска-Митев, Т. Дранговска, завршно резиме 

48. Свечен научен собир Современата македонска држава – две етапи во процесот на нејзиното 

формирање и развој: 1941–1991 / 1991–2021 година, онлајн платформа ЗУМ, 27–28 септември 2021, 

реферат: „Квалитативна оцена на економскиот раст и развој на Северна Македонија за периодот 1991–

2020 година : (кај бевме, каде сме и каде одиме?)“ 
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