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Abstrakt

Táto práca sa zaoberá hospodárskym vývojom Macedónska od počiatku existencie 
republiky v rámci juhoslovanskej federácie, s dôrazom na obdobie po osamostatnení v roku 
1991. Podrobne je rozobrané obdobie posledných pätnástich rokov z hľadiska vývoju 
hlavných makroekonomických ukazovateľov - hrubý domáci produkt, inflácia, 
nezamestnanosť a zahraničný obchod. Práca tiež podáva niektoré ďalšie informácie o tejto 
krajine v strede Balkánu, jednak dodatočné informácie k ekonomickej analýze ako 
privatizácia, jednak fakty historické či politické. V štyroch kapitolách sledujeme príbeh malej 
krajiny, ktorá sa z „chudobného príbuzného“ federácie vypracovala na post kandidáta na 
vstup do Európskej únie.  

Abstract 

This paper describes Macedonian economic development since the beginning of the 
existence of the republic in the Yugoslavian federation with emphasis on the period after 
gaining independence in 1991. Detailed analysis is dedicated to the period of last fifteen years, 
from the view of the main macroeconomic indicators – gross domestic product, inflation, 
unemployment and foreign trade. The bachelor’s work provides also some other information 
about this country in the centre of the Balkan peninsula among others additional information 
to the economical analysis, for example privatization, or historical and political facts. In four 
chapters we can see the story of a small country, which from the status of the “poor relative” 
was able to reach the post of candidate for European Union membership. 
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1        Úvod                                                                                              

Náplňou tejto práce je analyzovať hospodársky vývoj Macedónie s dôrazom na obdobie po 

osamostatnení, nasledujúcu dobu transformácie a prípravy na vstup do Európskej Únie.  

V prvej kapitole sú podané základné informácie o dnešnej Macedónskej republike. 

V druhej kapitole je naznačená situácia v Macedónsku do konca druhej svetovej vojny a 

podrobnejšie rozobrané nasledujúce obdobie tzv. Druhej Juhoslávie - Socialistickej 

federatívnej republiky Juhoslávie. 

V tretej kapitole ďalej prechádzame k vývoju zeme po osamostatnení, rozoberieme 

dôsledky rozpadu federácie na hospodárstvo Macedónskej republiky. Obdobie je skúmané 

z pohľadu základných ekonomických indikátorov. Sú tu uvedené hlavné rysy vývoja v 

reálnej ekonomike, na trhu práce, cenovej hladiny a zahraničnom obchode. Kapitola 

pokrýva celé obdobie od vyhlásenia samostatnosti do súčasnosti. 

Posledná kapitola zhrňuje snahu krajiny ako jednej z dvoch kandidátskych krajín o vstup 

do Európskej únie. Poukazuje na niektoré problémy dnešnej  Macedónie. 
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1.1 Základné údaje o Macedónii  

Macedónska republika (Република Македонија, Republika Makedonija), alebo 

jednoducho Macedónia, leží v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove. Na 

rozdiel od niektorých iných bývalých Juhoslovanských republík, nemá prístup k moru. Na 

severe susedí so Srbskom, na východe s Bulharskom, na juhu s Gréckom a na západ je 

jeho susedom často spomínané Albánsko. Rozlohou zaberá približne polovicu Slovenska 

(25 713 km2).  

Obr. č. 1: Územie Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónie 

Zdroj: www.britannica.com/eb/art-62191   

Geografický reliéf krajiny je značne hornatý s hlbokými údoliami. V povodí riek Vardar

a Strumica je podnebie stredozemské, horské oblasti sú charakteristické dlhými tuhými 

zimami, krátkymi a studenými letami. Väčšina krajiny požíva kontinentálne klíma – teplé 

suché letá (až 40°C) a studené mokré zimy. Zrážky sú zachycované vysokými pohoriami a 

teda nie veľmi výdatné a nerovnomerne rozmiestnené počas roka. Ročná priemerná teplota 

10°C.
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Obr. č. 2: Mapa terénu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónie 

Zdroj: http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 

Macedónsko ako republika s hlavným mestom Skopje vzniklo 17. novembra 1991. V 

medzinárodných vzťahoch je od roku 1993 uznávaná ako Bývalá juhoslovanská 

republika Macedónia, nakoľko Grécko stále vedie so svojím susedom spor o názov a 

štátne symboly nového štátu. Okrem polmiliónovej Skopje1, ležiacej na brehu rieky Vardar, 

na strategickej križovatke významných balkánskych ciest medzi Tiranou a Sofiou, sú 

ďalšími významnými mestami Ohrid , Tetovo, Kumanovo, Bitola a Prilep. 

Podľa posledného sčítania v roku 2002 malo Macedónsko 2 022 547 obyvateľov2. Hustota 

obyvateľstva je 78,66 ob./km2. Prevažujú, samozrejme, Macedónci (64,2 %), nasledovaní 

hodne početnou skupinou Albáncov (25,2 %), Turkmi  (3,8 %), Rómami (2,7 %) a Srbmi   

(1,8 %). Okrem úradných jazykov, macedónčiny a albánčiny, sa používa aj srbština a 

turečtina. Píše sa cyrilikou . V Macedónii, na hranici medzi katolíckym západom a 

moslimskou Malou Áziou, sa miesi obyvateľstvo pravoslávneho kresťanského i  

islamského vyznania (66,5 %, resp. 22,9 %). Priemerná dĺžka života je 71,2 rokov u  

----------------------------------------------- 
1 Stav k 31.10.2002 podľa Štátneho štatistického úradu Republiky Macedónie: 506 926 obyvateľov 
2 Stav k 31.10.2002 podľa Štátneho štatistického úradu Republiky Macedónie: 2022547 obyvateľov, z toho 1015377 

mužov a 1007170 žien. 
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mužov a 76,3 u žien. 

Medzi juhoslovanskými republikami bolo Macedónsko, bohužiaľ, najmenej rozvinuté s 

výraznou absenciou infraštruktúry. Podiel na celkovej produkcii tovarov a služieb 

Juhoslávie bol iba 5 %. V takejto situácii strata trhov po rozpade Juhoslávie, sankcie 

OSN a grécke hospodárske embargo počas diskusií o názve krajiny a jej ústave, mali 

zdrvujúci dopad na domácu ekonomiku. Kritickým problémom stále zostáva vyše 30% 

nezamestnanosť (36% v 20063), korupcia a sivá ekonomika a etnické trenie medzi 

menšinami. Tridsať percent obyvateľstva žije pod hranicou biedy.4

Macedónci sa však hodne snažia oprášiť aspoň stotinku úspechu a lesku staroveku a ich 

úsilia si všimli i v zahraničí. Napriek zdržanlivému postoju Európskej Únie k ďalšiemu 

rozširovaniu, dostala Macedónia status kandidátskej krajiny, i keď s nie presne určeným 

dátumom začatia vyjednávaní o vstupe. Táto nenápadná malá krajina má veľké odhodlanie 

zabezpečiť svojim občanom, trpiacim hlavne spomínanou neuveriteľnou 

nezamestnanosťou, lepší zajtrajšok.  

----------------------------------------------- 
3 Podľa údajov Štátneho štatistického úradu Republiky Macedónie na  www.stat.gov.mk. 
4 Podľa údajov Štátneho štatistického úradu Republiky Macedónie žilo v roku 2005 30 % obyvateľstva pod hranicou 

chudoby, v roku 2006 to bolo 29,8 %. 
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2 Macedónia ako sú časť Juhoslávie 

Dnešná Macedónia, ktorá tvorila v minulosti južnú časť Socialistickej federatívnej 

republiky Juhoslávia, vznikla po druhej svetovej vojne, keď prezident Josip Broz Tito  

vyhlásil Ľudovú republiku Macedónie, jednu zo šiestich republík novej federácie. 

Macedónčania sa deklarovali samostatným národom vo vnútri Juhoslávie. 

2.1 Historický vývoj do roku 1945 

Minulosť Macedónska začína ešte v čase mýtov a legiend a môže sa pochváliť svojou  

rozmanitosťou. Bohužiaľ, práve táto farebná história, zahrňujúca dobývanie a nadvlády  

rôznych národov, spôsobila, že Macedónia, podobne ako celý Balkán, je dnes etnicky 

nesúrodá. Trenie medzi menšinami zostáva jedným z najcitlivejších problémov, ktorý 

zasahuje do všetkých oblastí života obyvateľov.  

Najstaršie nálezy na území dnešnej Macedónie pochádzajú z mladšej doby kamennej. 

Podobne ako vtedajšie obyvateľstvo na území Srbska, Bulharska, v oblasti Panónskej 

nížiny a severnom Grécku sa živili pestovaním plodín a pastierstvom. Obyvatelia boli 

Indoeurópskeho pôvodu z nejakej skoršej vlny migrácie z východu a zo svojho územia boli 

vyhnaní prichádzajúcimi kmeňmi ďalších migračných vĺn. V dobe bronzovej tak prešlo 

daným územím niekoľko kmeňov, medzi inými Dákovia, Arméni, Ilyrovia, či predkovia 

starých Grékov. Medzi rokmi 1900 až 1200 p. n. l. sa do regiónu dnešného Macedónska 

dostali aj predkovia starovekých Macedóncov. Keď v 11. storočí Dórovia ovládli takmer 

celé Grécko, zjednotili  sa macedónske kmene na svoju obranu. Daný zväzok sa stal 

základom neskoršieho macedónskeho štátu.  

Zo školských lavíc všetkým známou časťou histórie Macedónie je obdobie Macedónskeho 

kráľovstva, konkrétne jeho vrchol za panovania Alexandra III. Ve ľkého (336 - 323 p. n. 

l.). Pri nástupe na trón mal Alexander len 20 rokov. Vychovaný gréckym filozofom 

Aristotelom prebral grécku kultúru a sám sa považoval za Gréka. Preto aj jeho dobývanie 

bolo šírením gréckej kultúry a expanziou gréckej, nie macedónskej, ríše. Dané tvrdenie je 

jadrom sporov medzi Gréckom a Macedóniou do dnešného dňa. Alexandrovo impérium za  
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časov svojho stvoriteľa siahalo od Balkánu po Indiu a na juhu zaberalo pobrežia 

Stredozemného mora a územie starovekého Egypta.  

Obr. č. 3: Macedónska ríša na vrchole vlády Alexandra III. Veľkého 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MacedonEmpire.jpg 

Po Alexandrovej smrti bola ríša, bohužiaľ, rozdelená medzi jeho troch vojenských 

veliteľov a postupne všetky tri kráľovstvá podľahli novej nastupujúcej stredomorskej 

veľmoci. V roku 146 p. n. l., po prehratých vojnách, sa územie dnešnej Macedónskej 

republiky stáva rímskou provinciou a posledný dedič Alexandrovej ríše, Egypt pod 

vládou Ptolemaiovcov, padá v roku 30 p. n. l. so smrťou Kleopatry VII.  

Horlivá diskusia o tom, že dnešná Macedónska republika by nemala byť oprávnená 

používať názov „Macedónia“, štátne symboly so znakom rodu Filipa II. a obavy, že by si 

dokonca mohla robiť nároky na región severného Grécka, kde žije mnoho etnických 

Macedóncov, je stále nevyriešeným problémom, ktorý Macedónii kladie mnoho prekážok 

v jej vývoji ako samostatného štátu. 

Po slávnej minulosti prichádza obdobie nadvlády rôznych veľmocí. V 6. a 7. storočí 

spadalo územie pod vládu Byzantskej ríše. Súčasne  koncom šiesteho storočia p. n. l. 

prichádzajú na územie dnešnej Macedónie slovanské kmene, ktoré vytláčajú časť

pôvodného obyvateľstva a časť asimilujú. Po období Byzantskej nadvlády prichádza 
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nadvláda Bulharského kráľovstva a opäť Byzancie. V 14. storočí sa na krátke obdobie 

stáva časťou Srbského kráľovstva, no už od konca daného storočia do začiatku 20. 

storočia bola oblasť dnešnej Macedónie súčasťou Osmanskej ríše. 

Špeciálne hlavné mesto Skopje si kvôli svojej strategickej polohe počas storočí zažilo 

svoje. Pôvodne bolo vybudované Rimanmi ako centrum tamojšej provincie. Neskôr si ho 

podrobili Slovania, Byzantínci, Bulhari, Srbi a nakoniec Turci, ktorí mesto obsadili 

koncom 14. storočia a ovládali až do roku 1912.  

Proti tvrdej vláde Osmanskej ríše sa Macedónčania sa prvýkrát vzopreli v roku 1689. 

Niekoľko ďalších povstaní koncom 19. storočia malo Macedónii priniesť autonómiu. 

Moderná história sa začala písať v roku 1903, keď vypuklo domácim odbojom 

organizované Ilidenské povstanie proti tureckej nadvláde. Po počiatočných úspechoch a 

vytvorení Kruševovej republiky, prišla zdrvujúca porážka s veľkými stratami na strane 

odboju. Napriek neúspechu je povstanie a vytvorenie samostatnej republiky pokladané za 

prvý pokus vytvoriť pre Macedóncov samostatný štát. Deň vypuknutia povstania sa 

doteraz oslavuje ako štátny sviatok. 

Po Balkánskych vojnách v rokoch 1912 a 1913 Osmanská ríša stráca nadvládu na 

Balkáne. Jej bývalé územia v danom teritóriu sú rozdelené medzi Bulharsko, Grécko a 

Srbsko. Región dnešnej Macedónie sa v tých časoch nazýval „Južné Srbsko“ a v 1918 po 

prvej svetovej vojne sa stáva súčasťou Krá ľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, 

neskoršej Juhoslávie (od roku 1929). Macedónia je odteraz je známa ako Vardarská 

Banovina.  

Počas druhej svetovej vojny obsadili časť Macedónie bulharské vojská a časť územia sa 

stala súčasťou Veľkého Albánska okupovaného Talianmi. V roku 1944, po vpádu 

nemeckej armády, ju v novembri 1944 oslobodila juhoslovanská armáda. V novembri 1945 

sa pod vedením bývalého komunistického partizána a nasledovne Juhoslovanského 

prezidenta ako Ľudová republika Macedónia jednou zo zväzových republík opäť

súčasťou Juhoslávie.  
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2.2 Ekonomický vývoj v medzivojnovom období a po čas 2. 

svetovej vojny 

Juhoslávia medzivojnového obdobia mala agrárny charakter  so zanedbateľnou váhou 

priemyslu a v jej federatívnych štátoch prevažovalo roľníctvo (72 – 80 %5). 

Poľnohospodárske obyvateľstvo bolo tvorené prevažne v biede žijúcimi malovýrobcami 

(drobnými a strednými roľníkmi ). V horských oblastiach sa stále udržovalo naturálne 

hospodárstvo takmer nedotknuté trhom. 

Tabuľka 1 ukazuje podiel roľníctva v jednotlivých štátoch severnej a juhovýchodnej 

Európy okolo roku 1930.

Tab. č. 1: Podiel roľníctva v jednotlivých štátoch severnej a juhovýchodnej Európy okolo 

roku 1930 

Rozloha 

územia v tis. 

km 2

Rok sčítania 
Počet 

obyvate ľov 

Roľníkov v 

tis. 
Roľníkov v %

Bulharsko 103 1934 6077,90 4446,80 73,20 

Albánsko 28 1930 1003,00 800,00 79,90 

Rumunsko 295 1930 18057,00 13063,00 72,30 

ČSSR 140 1930 14729,50 5101,60 34,60 

Maďarsko 93 1930 8688,30 4499,40 51,80 

Poľsko 389 1931 32107,30 19346,90 60,60 

Juhoslávia 248 1931 13934,00 10670,60 76,60 

Zdroj: Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, 1977, s. 575 

Ako aj v iných štátoch strednej a juhovýchodnej Európy, aj v Juhoslávii pred druhou 

svetovou vojnou existovala ekonomicky i politicky vplyvná vrstva tzv. pozemkových 

latifundistov . Využívali práce drobných roľníkov k práci na svojich pozemkoch. V čase 

žatvy dokonca najímali námezdných roľníkov. Špeciálne v Macedónii a Albánii si títo 

veľkostatkári zachovali spôsob života a postoj k ostatným spoločenským vrstvám, aké mali 

kedysi ich predkovia feudáli. Feudálne vlastníctvo bolo v Macedónii zrušené po prvej 

svetovej vojne, ale na mnohých miestach sa zachovávalo prenajímanie pôdy drobným        

-----------------------------------------------
5  Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 1977, s. 41 
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poľnohospodárom za časť úrody alebo bezplatné protislužby. Nedostatok pôdy v rukách 

roľníctva spôsoboval v mnohých štátoch vtedajšej Európy tzv. agrárne preľudnenie - 

nadbytok pracovných síl na dedinách. Tá spôsobovala hospodársku migráciu 

obyvateľstva za prácou, ktorá síce časť roľníctva z biednych oblastí odčerpávala, ale 

problém zamestnanosti neriešila.  

Veľkostatky prechádzali ku kapitalistickým metódam hospodárenia nerevolučnou pruskou 

cestou. Väčšinu hospodárstiev na dedinách však tvorili statky s výmerou do 5 ha, ktoré 

boli nesamostatné.  

Na rozdiel od štátov strednej Európy, prevažovali v juhoslovanskej robotníckej vrstve 

poľnohospodárski robotníci nad priemyselným proletariátom. Aj keď sa vyvinuli 

priemyslové centrá s veľkými závodmi a podnikmi, Juhoslávia zostáva krajinou, kde 

prevládajú zamestnanci drobných závodov a poľnohospodárski robotníci. 

Vrstvu nepoľnohospodárskeho obyvateľstva tvorili remeselníci a obchodníci, ktorí 

poľnohospodárstvu dodávali potrebné remeselné výrobky aj napriek veľkej konkurencii 

priemyselných výrobcov. 

Bohužiaľ, veľkým problémom bola aj v Juhoslávii, veľká nezamestnanosť. Samozrejme, 

sa zvýšila hlavne počas krízy 30. rokov, ale potom klesala len veľmi pozvoľna. 

V porovnaní s Československom a Poľskom, ktoré navyše čelili ekonomickej stagnácii 

a početným povojnovým ročníkom hľadajúcim prácu, bola na tom však ešte relatívne 

dobre. 

Juhoslávia mala v danom období málo rozvinutý priemysel, väčšinou ho zastupovali 

technicky nedostatočne vybavené malé podniky. Sústreďoval sa do veľkých miest a ich 

okolia, zatiaľ čo niektoré regióny zostávali neutešene nerozvinuté. Často rozvoj danej 

oblasti nesúvisel ani toľko s nerastnými bohatstvom alebo prírodnými podmienkami, ale 

bol historicky zdedený, t.j. v minulosti sa dané mesto ležalo, napríklad, na dôležitej 

obchodnej ceste. Priemysel celkovo značne zaostával za západnými kapitalistickými 

zemami. Bolo to dôsledkom jednak všeobecného zaostávania priemyslu v danej časti 

Európy ako aj technickou zaostalosťou a špatnou vybavenosťou. Príčiny boli rôzne – 

feudálne vzťahy, neexistencia samostatných národných štátov, bieda, hospodárske politiky, 

obmedzené zdroje akumulácie kapitálu, malá kapacita vnútorného trhu a i.6 Spotreba 



  

- 10 - 

elektrickej energie na obyvateľa bola vo vyspelejších zemiach strednej Európy viac ako 

dvojnásobná.7

Koncom 3. desaťročia Juhoslávia na rozdiel od vyspelejších štátov vykazovala 

hospodárske oživenie. Avšak zvyšovala svoju výrobu z veľmi nízkej pôvodnej úrovne, 

takže v podstate k naozajstnému a silnému rozvoju nedošlo. Vláda prešla k politike 

štátneho intervencionizmu, ktorý síce prispel k ekonomickému oživeniu, ale nemohol 

prekonať obmedzený dopyt dedinského obyvateľstva. “Industrializácia nebola plne 

uskutočniteľná bez vyriešenia agrárneho problému.“8 

Počas druhej svetovej vojny bola Juhoslávia okupovaná vojskami Mocností a konkrétne 

Macedóniu si rozdelilo Bulharsko a Albánia okupovaná talianskymi vojskami. 

V roku 1944 bola Juhoslávia oslobodená komunistickými partizánmi, Josip Broz Tito sa 

stal prezidentom, federácia započala socialistické premeny hospodárstva a definovala sa 

ako štát diktatúry proletariátu . 

-----------------------------------------------
6  Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 1977, s. 51 
7  Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 1977, s. 55 
8  Citácia z knihy: Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 1977, s. 52 
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2.3 SFRY - Druhá Juhoslávia

Štáty Juhoslávie patrili k najviac postihnutým krajinám po druhej svetovej vojne. 

Federácia stratila 300 000 vojakov a 1 400 000 civilistov9 , väčšinou ako obeti pracovných 

táborov a nútených prác alebo etických a ideologických čistiek. Zostalo po nich 236000 

osirených detí. Skoro 3,5 miliónu ľudí nemalo strechu nad hlavou, 60 % dobytku pomrelo,              

56 %  roľníckeho majetku bolo zničeného. Straty spôsobené vojnou sa odhadujú              

na 47 mld. dolárov10 a obrovský hospodársky prepad na 9 mld. dolárov.11 Pomoc 

federácia získala z medzinárodných zdrojov – z USA, od americkej organizácie CARE 

a UNRRA. 

Majetok kolaborantov, nepriateľov (okrem nemeckých anti-fašistov), vojnových zločincov 

a trestaných osôb bol skonfiškovaný bez náhrady. Veľký majetok znamenala pre vládu 

pôda Nemcov a Talianov, ktorí boli po vojne z územia Juhoslávie odsunutí (v Juhoslávii 

vlastnila nemecká menšina 41 % pôdy, ktorá bola potom poskytnutá na pozemkovú 

reformu12). Zabrané boli aj pozemky patriace podnikom, bankám a cirkvi.  Ďalej štát 

prebral správu nad majetkom zavraždených Židov. Znárodnenie pôdy tak bolo takmer 

zakončené ešte predtým, než bol v roku 1945 prijatý zákon o znárodnení. Po ČSSR prešlo 

do štátnych rúk najviac majetku práve v Juhoslávii.  

Macedónia na tom nebola v rámci federácie o nič lepšie ako ostatní spolubojovníci.  

V rámci Juhoslovanskej federácie bola Macedónia najmenšou republikou zaberajúcou 

iba 10 %  jej rozlohy. V roku 1961 bol podiel obyvateľov Macedónie na celkovom 

obyvateľstve 7,58 %. S malou rozlohou a malým počtom obyvateľov bola spojená aj malá 

ekonomická sila nového, v rámci federácie síce svojim partnerom politicky rovného, 

štátu. Macedónia bola ešte k tomu, bohužiaľ, najmenej rozvinutou republikou vo 

federácii.  

-----------------------------------------------
9  Údaje uvádzajú iba mŕtvych nie zranených. Pre porovnanie Československo stratilo spolu 400 000 a Nemecko 

7 060 000 obyvateľov. Viac údajov nájdete na http://www.secondworldwar.co.uk/casualty.html 
10  Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, s. 176 
11  Košťák, V. a kol.: Jugoslávie, 1982, s. 79 
12 Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, 1977, s. 98 



  

- 12 - 

Najdôležitejším odvetvím bolo poľnohospodárstvo. To bolo treba čo najskôr po vojne 

reformovať a rozdeliť pôdu bezzemkom. Avšak pozemková reforma bola v kompetencii 

federatívnych orgánov, a tak zmeny nie vždy prebehli podľa predstáv Macedónie. Varianta 

„Zákona o agrárnej reforme a kolonizácii“ prijatého Demokratickou federatívnou 

Juhosláviou s heslom „Pôdu tým, ktorí ju obrábajú“ , upravená pre macedónske pomery, 

platila od 5. decembra 1945. Podľa neho bola konfiškovaná poľnohospodárska a lesná 

pôda súkromných osôb nad 25 hektárov, všetka ich pôda nad 45 hektárov a ak na nej 

majiteľ nepracoval, mohla byť zabraná už od 3 hektárov. Bez ohľadu na výmer sa 

konfiškovala pôda patriaca právnickým osobám, bankám, akciovým spoločnostiam a cirkvi. 

Naopak, dva až sedem hektárov pôdy sa malo prideľovať bezzemkom a malým roľníkom. 

Prednosť mali účastníci oslobodzovacieho boja. Konečný výmer závisel na bonite pôdy  

a počte žiadateľov respektíve množstve pozemkov v danej oblasti. V skutočnosti bolo 

žiadateľom pridelených v priemere len niečo cez 2 hektáre. Pôda nemohla byť 20 rokov 

predaná či zaťažená. Pôda, ktorá nebola rozdelená súkromným osobám, získali štátne 

inštitúcie (40 %) alebo bola určená pre potreby vnútornej kolonizácie (10 %). Zvyšnú 

spravoval pozemkový fond.  

Pozemková reforma, bohužiaľ, rozdelila pôdu na malinké hospodárstva, ktoré 

nepostačovali majiteľom, aby mohli fungovať sebestačne. Reforma nepriniesla očakávané 

riešenie zlého povojnového stavu. Dokonca ešte zhoršila zásobovaciu situáciu. 

Reforma prebiehala podľa stanoveného vzorca platného pre všetky neskoršie komunistické 

štáty. Začiatočná fáza podkopala hlavne veľké a stredné podniky, nakoľko aj po skončení 

vojny museli naďalej odvádzať dávky, avšak pri výkupných cenách, ktoré sa reálne znížili. 

Roľníci tak museli povinne štátu odpredávať potraviny za smiešne nízke ceny. Dodávky sa 

po začatí prvého päťročného v roku 1947 plánu ešte zvýšili. 

V roku 1945 vyrábali juhoslovanské podniky len asi 30 – 35 % produkcie z roku 1939. 

Obnova ale, ako už spomenuté, rýchlo napredovala a už v roku 1947 bola dosiahnutá 

predvojnová úroveň produkcie. V roku 1948 to bolo dokonca 150 % objemu výroby roku 

1939. Popri menovaných úspechoch však nezabúdajme na to, že Juhoslávia už pred vojnou 

mala priemysel na nízkej úrovni a jej povojnový rozvoj v absolútnych hodnotách až tak 

žiarivý nebol. Obnova hospodárstva šla rýchle preto, že tu nebolo toľko tovární, ktoré bolo 
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treba opraviť. Váha priemyslu v Juhoslávii bola nepatrná. Produkciu tiahla hlavne 

produkcia výrobných prostriedkov, spotrebné zboží už tak žiadané nebolo. 

Horším problémom bola obnova poničenej komunikačnej infraštruktúry , na ktorej 

závisel ďalší rozvoj regiónov, ale aj také základné veci ako prísun potravín, paliva 

a materiálnej pomoci do postihnutých oblastí,  či migrácia obyvateľstva.  

Tabuľka 2 zhrňuje vývoj priemyslovej výroby v časti strednej a juhovýchodnej Európy 

v povojnovom období.  

Tab. č. 2: Index priemyslových výroby v rokoch 1945 – 1948  
(1938 = 100; respektíve 1937 = 100 pre ČSSR a 1939 = 100 pre Juhosláviu) 

1945 1946 1947 1948 

Bulharsko - 122 145 170 

ČSSR 50 71 87 103 

Maďarsko - - 62 94 

NDR - - 47 59 

Poľsko - 86 208 141 

Rumunsko - - 59 85 

Albánsko - 97 160 254 

Juhoslávia 30-35 79 121 150 

Zdroj: Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, 1977, s. 128 

Napriek tomu, že obnova poľnohospodárstva bola jedným z hlavných cieľov snáď v každej 

zemi povojnovej juhovýchodnej Európy, značne zaostávala za obnovou priemyslu. 

Všeobecných dôvodov bolo hneď niekoľko a k tomu sa často pridávali aj faktory 

špecifické pre danú krajinu. Boli to najmä nedostatok povozov a iných nástrojov, 

poľnohospodárskych strojov, hnojiva, volov, koní a krmiva pre zvýšenie počtu dobytka. 

Pôda bola roky nekultivovaná a vyžadovala odmínovanie a zasypanie zákopov.  

Hospodárske budovy a iný majetok roľníkov bol poškodený bojmi. 13 Predvojnového stavu 

sa do roku 1948 nepodarilo dosiahnuť ani jednej z dole uvedených zemí. Juhoslávia 

dohnala predvojnovú úroveň poľnohospodárstva až v roku 1957.14

-----------------------------------------------
13  56 % celkového majetku roľníkov bolo za vojny zničeného, Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, s. 176
14  Košťák, V. a kol.: Jugoslávie, 1982, s. 79 
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Tab. č. 3: Index poľnohospodárskej výroby v rokoch 1946 - 1948  
(1934 - 1938 = 100, povojnové územie) 

1946 1947 1948 

Bulharsko 70 72 98 

ČSSR 84 67 78 

Maďarsko 60 63 96 

Poľsko - 61 64 

Rumunsko 55 81 95 

Juhoslávia 56 78 96 

Zdroj: Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, 1977, s. 129 

Päťdesiate roky boli v krajinách budujúcich socializmus v znamení päťročných plánov. 

Juhoslávia spustila svoju prvú komplexnú päťročnicu už v roku 1947. Pyšne sa tak stala 

prvou krajinou, ktorá ju spustila - nasledujúc sovietsky vzor. Okázalo propagovala 

industrializáciu  a elektrifikáciu zeme ako základné predpoklady pre budovanie 

socializmu. Podľa stanoveného plánu malo doisť za dané obdobie k nárastu priemyselnej 

výroby o 66 %, ťažobného priemyslu o 90 % a poľnohospodárskej produkcie o 50 %.15

Juhoslávia však, dokonca i podľa sovietov, precenila svoje schopnosti a prvý päťročný 

plán sa stáva plánom šesťročným. Vychádzajúc z ideologického nadšenia, nie z reálnej 

situácie v krajine, bola latka nastavená príliš vysoko a optimistický predpoklad 

priemerného ročného prírastku priemyslovej výroby 38 %16 nebol dosiahnutý. Cieľom 

prvého päťročného plánu (1947 - 1951) bolo premeniť Juhosláviu z agrárnej zeme na 

štát priemyselno-agrárny až industriálny a všeobecne zvýšiť priemyselnú výrobu, 

produktivitu práce, technickú vybavenosť, nezávislosť a obranyschopnosť zeme voči 

kapitalistickým štátom. Rozvoj mal tiež vyrovnať ekonomické rozdiely medzi jednotlivými 

rôzne rozvinutými regiónmi. Plán preferoval ťažký priemysel ako strojárenstvo, hutníctvo, 

metalurgiu, ťažbu ropy a uhlia, ktorým sa v nasledujúcich obdobiach obzvlášť darilo, ale aj 

chemický priemysel a plánovane energetiku. Naďalej pretrvával malý rast výroby 

spotrebných výrobkov - výroba textilu poklesla o 30 % v období 1949 - 53 a produkcia 

potravín silne kolísala.17 Vyvolávalo to nestabilitu, cenové výkyvy a zvyšovanie pasív                                   

-----------------------------------------------
15  Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, s. 190 
16 Predpoklad Juhoslávie bol viac ako dvojnásobný v porovnaní s plánmi ostatných socialistických štátov, ktorých odhady 

prírastkov priemyselnej výroby sa pohybovali okolo 9 – 20 %.  

Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, 1977, s. 244 
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juhoslovanskej obchodnej i platebnej bilancie.

Za povšimnutie stojí malý objem investícií vyčlenených na obnovu poľnohospodárstva 

(278 300 000 dinárov18). Málo rozvinutý priemysel dostal prednosť pred pálčivým 

problémom zdevastovanej poľnohospodárskej výroby. Riešenie agrárnej otázky mala 

priniesť poľnohospodárska reforma.19 

Tab. č. 4: Podiel jednotlivých odvetví na celkových investíciách v rokoch 1947 - 1951      

(v %) 

Odvetvie Dinárov v % 

Priemysel 116 886 000 42 

Doprava 72 358 000 26 

Poľnohospodárstvo a lesníctvo 22 264 000 8 

Nevýrobná sféra 55 660 000 20 

Ostatné odvetvia 11 132 000 4 

Celkom 278300000 100 

Zdroj: Vlastný výpočet podľa prameňov:  
           Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, 1977, s. 244 
           Pirjavec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, 2000, s. 190  

Precenenie síl v prvom päťročnom pláne prinieslo jednoročné plány v období 1951 - 

1956. V roku 1955 bol rokom spustenia novej hospodárskej politiky, ktorá mala 

ekonomiku vrátiť do správnych koľají krajiny úspešne budujúcej svoj industriálny 

charakter. Mala za úlohu celkovú reštrukturalizáciu a obmedzenie množstva investícií. 

Priemyslu preferovanom v prvom období bol utiahnutý kohútik a naopak peniaze začali 

pritekať do dopravy, nevýrobnej sféry a hlavne stále zaostávajúceho poľnohospodárstva. 

Nedostatok spotrebných výrobkov mali tiež vyriešiť investície presmerované, napríklad, 

z ťažkého priemyslu. Pozitívne účinky reformy sa prejavili pomerne skoro a už v roku  

1957 sa dostavilo znateľné zlepšenie v menovaných odvetviach. 20

-----------------------------------------------
17  Košťák, V. a kol.: Jugoslávie, 1982, s. 81 
18  Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, s. 190 
19 Ako už spomenuté v stati ABC, v Juhoslávii prevládali roľníci nad robotníkmi. Komunistickému vedeniu krajiny 

chýbala trieda proletariátu, v ktorej mene vykonávala zmeny hospodárstva. Industrializácia zeme mala robotníctvo 

posilniť a zväčšiť – v období 5 rokov po vojne sa z dedín presťahovalo do mesta cez 1 200 000 ľudí.  

Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, s. 190 
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Priaznivejšia situácia dovolila spustiť druhý päťročný plán (1957 - 1961), ktorý bol 

tentoraz splnený už za štyri roky. Často je nazývaná juhoslovanským hospodárskym 

zázrakom. Domáca ekonomika sa dynamicky rozvíjala, priemerný ročný prírastok bol     

10 %. 21 Situácia sa zlepšovala v poľnohospodárstve, ktorého výroba rástla priemerne 5 % 

ročne a s rozvojom produkcie spotrebného zboží prispeli k lepšiemu zásobovaní 

vnútorného trhu a zvyšovaní exportu. Zmeny cien a výkupného systému zainteresoval 

roľníkov na vyššej tržnej produkcii. Priemysel naďalej rástol úctyhodným 13% tempom. 

Rast národného dôchodku umožnil rast osobnej a spoločenskej spotreby. Juhoslávia 

obchodovala hlavne s vyspelými kapitalistickými štátmi ako NSR, Talianskom, 

Francúzskom, Veľkou Britániou a USA, i keď v druhej polovici 50. rokov rozšírila svoje 

trhy o krajiny RVHP na úkor obchodu s USA. 

Za tretej päťročnice (1961 - 1965) sa hospodársky rast spomalil, dokonca boli pre tri roky 

od 1963 vypracované len ročné plány. Našťastie sa priemyslová výroba zas naštartovala 

a následne rástla 16 % ročne.22  V roku 1965 prišla ďalšia hospodárska reforma, ktorá 

mala vytvoriť podmienky pre samostatnú hospodársku činnosť podnikov. Zameraná bola 

na zvýšenie produktivity práce, obmedzenie nerentabilnej výroby a nadmerných investícií, 

diferenciáciu platov podľa výkonu, cien podľa spoločensky nutných nákladov a zvýšenie 

výkonu.

Štvrtý päťročný plán (1966 - 1970) vykazoval pomalšie tempo ako jeho predchodca. 

Svoje polienko do ohňa prihadzovala hlavne rastúca inflácia – viac než 10 % v priemere 

ročne.23  V tomto období bol stanovený nový kurz dináru, colný tarif a vytvorený voľnejší 

devízový režim. V oblasti zahraničného obchodu došlo k zrovnoprávneniu výrobných a 

obchodných organizácií a boli prevedené zmeny v cenových reláciách. Dané kroky prispeli 

k rozvoju juhoslovanského exportu. 

-----------------------------------------------
20 V roku 1957 Juhoslávia konečne obnovila predvojnovú úroveň svojho poľnohospodárstva. 

Košťák, V. a kol.: Jugoslávie, 1982, s. 79 
21 Pelikán, J., Tejchman, M.: Dějiny Jugoslávie (1918 – 1991), 1994, s. 62 
22 Košťák, V. a kol.: Jugoslávie, 1982, s. 81 
23 Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 1977, s. 256 
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V šesťdesiatych rokoch sa aj v Macedónii dostavil mierny hospodársky vzostup, aj keď

sa svojou veľkosťou nemohol rovnať ekonomickému rozvoju ostatných federatívnych 

štátov, najmä Srbska, Chorvátska a Slovinska. Paradoxom histórie je, že za spomínané 

rozhýbanie sa ekonomiky môže zničujúca prírodná katastrofa. V roku 1963 na následky 

veľkého zemetrasenia padlo, okrem iného, 80 % Skopje. Tragédia si vyžiadala 1078 

životov a vyše 3000 zranených. Na náklady obnovy prispeli všetky zväzové republiky. 

Macedónia sa, doslova, dokázala pozbierať z trosiek. Spomínaná obnova znamenala 

ekonomický impulz. Prvým odvetvím, ktoré profitovalo z prúdiacich zahraničných 

investícií a výstavby,  bolo stavebníctvo a s ním súvisiace odvetvia.  

Miernu konjunktúru podporila spomenutá celozväzová reforma z roku 1965, ktorá 

priniesla priklonenie sa k tržným princípom . V Macedónii znamenala zvýšenie 

kúpyschopnosti obyvateľstva vďaka zvýšenej produktivite práce. Zvýšený dopyt sa však 

týkal hlavne dovážaného tovaru.  Namiesto podpory domáceho hospodárstva ale, naopak, 

investície do industrializácie utíchali. Nové podniky takmer nevznikali. Robotníci tlačili na 

ďalšie zvýšenie miezd. Peniaze sa krátili na technologickom vybavení a modernizácii 

závodov. Macedónske podniky nemohli konkurovať výrobkom z ostatných zväzových 

republík a liberalizácia zahraničného obchodu spôsobovala skôr stagnáciu priemyslu ako 

jeho rast.  

Jednou z negatívnych stránok hospodárskej reformy bolo zvýšenie nezamestnanosti. 

Orientácia podnikov na zisk ich donútila racionalizovať svoju výrobu. Riešením bolo 

prepúšťanie nadbytočných pracovníkov. S daným problémom zápasila celá federácia, 24

avšak v Macedónii boli pracovné možnosti hodne obmedzené. Miera nezamestnanosti sa  

z 2,7 % v roku 1960 vyšvihla na 9,8 %  v 1980. A zostáva jedným z najpálčivejších 

problémov aj v dnešnej Macedónskej republike (36 % v 200625), 

K pozitívne pôsobiacim faktorom patrila reštrukturalizácia výroby. Za obdobie 1956 - 

1965 sa pozdvihlo, dovtedy málo rozvinuté, strojárenstvo a metalurgia. Jedno až 

dvojpercentný nárast podielu na celkovom priemysle Macedónie zaznamenalo odvetvie     

-----------------------------------------------
24 V období 1957 – 1961 vzrástol počet registrovaných nezamestnaných takmer o 100 %. 
25 Podľa údajov Štátneho štatistického úradu Republiky Macedónie žilo v roku 2005 30 % obyvateľstva pod hranicou 

chudoby, v roku 2006 to bolo 29,8 %. 
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textilné, kožuspracujúce,  obuvnícke a drevospracujúce. O 3 % potom narástol podiel 

priemyslu spracovania kovov, chemického, energetického a výroby stavebných hmôt.         

Výraznejší  nárast o 6 % na 11 % všetkého priemyslu zeme zaznamenal potravinársky 

priemysel. Naopak, spracovanie tabaku pokleslo za spomínaných 9 rokov z 47 % na 25 % 

a ťažba surovín z 11 % na 7 % celkového priemyslu. 

Ďalším ekonomickým prínosom boli príjmy z postupne sa rozvíjajúceho sa cestovného 

ruchu. Juhoslávia sa svetu otvorila už koncom päťdesiatych rokov. Tak ako v iných 

oblastiach, ani tu sa Macedónia nemohla merať so svojimi partnermi, hlavne s pobrežnými 

oblasťami. Napriek tomu sa jej z turistického koláča predsa len niečo ušlo. Návštevníci 

jazdili hlavne do strediska na Ochidskom jazere a Macedónia profitovala aj z lyžovania

na jej početných horských svahoch.  

Hospodárske politiky sa konečne začali zameriavať aj na rozvoj zaostalých oblastí

a vyrovnávanie hlbokých ekonomických rozdielov zdedených z minulosti. Po druhej 

svetovej vojne sa tieto rozdiely viac prehlbovali ako zmenšovali. Takýto problém sa nedá 

vyriešiť za pár rokov a tak ešte aj začiatkom sedemdesiatych rokov vidíme rozdiely 

hospodárskej úrovne jednotlivých zväzových republík. Graf č. 1 ukazuje ekonomickú 

situáciu juhoslovanských štátov v roku 1971. Pri pohľade na situáciu autonómnej oblasti 

Kosova môžeme konštatovať, že na tom Macedónia až tak zle nebola. Avšak z 

markantného rozdielu v porovnaní s podobne zaľudneným Slovinskom je vidieť, že mala 

ešte toho veľa čo doháňať.  

Rozvoj prišiel do všetkých oblastí Juhoslávie, avšak tempo akým sa dopredu posúvali 

zaostalé oblasti a akým napredovali rozvinutejšie štáty nebolo také, aby zabezpečilo 

vyváženú ekonomickú situáciu jednotlivých oblastí. 

Rozdielny ekonomický vývoj regiónov vytváral trenie medzi chudobným Juhom a 

bohatým Severom (Slovinsko, Chorvátsko a srbská autonómna oblasť Vojvodina), na 

ktorý pripadalo v roku 1952 52,8 % národného dôchodku, v roku 1960 to bolo 54,2 % 

a v roku 1970 53,5 %. Oproti týmto trom regiónom, ktoré produkovali viac ako polovicu 

národného dôchodku, stáli tri najmenej rozvinuté oblasti (Kosovo, Čierna Hora 

a Macedónia), ktorých príspevok činil súhrnne okolo 8 %. 26 Bohatým prispievateľom sa 

nepáčilo, že sa okolo 10 % ich povinne odvedeného národného dôchodku stráca
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v rozsiahlych oblastiach južnej Juhoslávie, navyše s neuspokojivými výsledkami. 

Nespokojnosť Slovinska a Chorvátska sa prejavila na prelome 80. a 90. rokov, keď ako 

prví využili šancu na samostatný štát Slovinci, nasledovaní ešte v tom istom roku 

Chorvátmi. Graf č. 2 zobrazuje národný dôchodok podľa oblastí SFRJ. 

Niektoré zámery piateho päťročného plánu (1971 - 1975) neboli ani len uvedené do 

praxe a rast nedosiahol očakávanej úrovne. V praxi fungovali ročné hospodárske plány, 

ktoré sa prispôsobovali skôr momentálnej situácii a použité makroekonomické inštrumenty 

sa často nezhodovali so zámermi reformy. Reštriktívna politika bola uplatňovaná v oblasti 

investícii, úverov a devízových výdajov. Dané kroky prispeli k zlepšeniu platobnej 

bilancie, k väčšej stabilite ekonomiky a jej celkovému lepšiemu stavu. 

Tridsať rokov od začatia premeny Juhoslávie na industriálny štát, preberá bremeno 

rozvoja industrializácie šiesty päťročný plán (1976 – 80). Predpokladaný nárast 

spoločenského produktu bol stanovený na 7 % ročne, čo sa i napriek nepriazni osudu 

podarilo splniť.  

Koncom 70. rokov však Juhoslávia trpela vysokou mierou inflácie. Bola spôsobená 

medziiným aj nadmerným rastom príjmov vzhľadom k produktivite práce. Opakovane bola 

rozdúchavaná vládnymi protiopatreniami, ktoré boli vypracovávané len na ročné obdobie 

a pôsobili skôr ako náplasť než ako liek. Roku 1979 dosiahla inflácia 18 % a schodok 

platobnej bilancie činil 3 400 000 dolarů.27

-----------------------------------------------
26 Průcha, V. a kol.: Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 1977, s. 454 
27Pirjevec, J.: Jugoslávie 1918 – 1992, Argo 2000, s. 408 - 409 
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Graf č. 1: Vybrané ukazovatele hospodárskej úrovne oblastí SFRJ v roku 1971      

Vybrané ukazovatele hosp. úrovne oblastí SFRJ v 
roku 1971
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Graf č. 2: Vybrané ukazovatele hospodárskej úrovne oblastí SFRJ v roku 1971 

– relácie na 1 obyvateľa (SFRJ = 100)  
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3 Hospodársky vývoj Macedónie po osamostatnení

3.1 Všeobecná situácia 

Macedónska republika zotrvala v juhoslovanskej federácii 45 rokov. Na rozdiel od 

niektorých členov sa jej podarilo osamostatniť sa bez vojenského konfliktu. V 

celoštátnom referende hlasovali Macedónci za nezávislý štát s možnosťou participácie v 

budúcej Juhoslovanskej federácii. Vtedajší macedónsky prezident vyjednal mierové 

odtrhnutie Macedónskej republiky od bortiacej sa SFRY. Deň referenda si obyvatelia 

pripomínajú štátnym sviatkom – Dňom nezávislosti.  

Macedónska republika bola svetom uznaná 8. apríla 1993 pod názvom Bývala 

juhoslovanská republika Macedónsko (Former Yugoslavian Republic of Macedonia - 

FYROM) . Medzinárodnému uznaniu nezávislej Macedónie bránil zásadný nesúhlas 

Grécka, ktoré žiadalo zmenu názvu krajiny a iné štátne symboly z historických dôvodov. 

Od vzniku nezávislej republiky v roku 1991 sa Macedónsko borilo s vnútropolitickými 

problémami. 

Macedónskej republike sa síce podarilo vyhnúť sa ozbrojenému konfliktu na svojom

území, ktorý napáchal obrovské škody na ekonomikách ostatných členov federácie, ale 

dôsledkom tejto situácie, ktoré sa preniesli cez hranice, sa vyhnúť nedalo.  

Macedónia okrem toho, že bola najmenej rozvinutou republikou Juhoslávie, bola aj silne 

orientovaná na export do partnerských zemí (Srbsko predstavovalo približne 60 % odbytu 

pre macedónske hospodárstvo28).  Už samotný rozpad Juhoslávie (1990 - 1992) a kolaps 

jej vnútorného trhu znamenal pre Macedóniu zvýšenie transakčných nákladov pre jej 

export cez územia bývalých členov federácie. Nasledujúcim uvalením medzinárodných 

sankcií na Srbsko a Čiernu Horu počas bojov v Juhoslávii v rokoch 1992 - 1995 stratilo 

Macedónsko svojho tradičného obchodného partnera. Treťou ranou bolo grécke 

hospodárske embargo počas diskusií o názve krajiny a jej ústave. Grécku sa podarilo 

zablokovať takmer 90 % macedónskeho vývozu cez grécke hranice.  

----------------------------------------------- 
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia#20th_Century 
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Jadrom sporov s južným susedom bolo hneď niekoľko faktov:

1. Po vytvorení vlastného štátu, Macedónia zvolila symbol pre svoju vlajku tzv. 

Verginske slnce – slnko so 16 lúčmi, ktoré bolo rodovým znakom Filipa II. 

Macedónskeho, otca Alexandra III. Veľkého.  

Obr. č. 4: Vlajky samostatnej Macedónskej republiky 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_Republic_of_Macedonia 

2. Väčším problémom ako symbol na vlajke bol samotné pomenovanie republiky 

ako „Macedónia“ a jej obyvateľov ako „Macedónci“. Grécka vláda nebola 

ochotná akceptovať žiadny názov štátu obsahujúci slovo „Macedónia“. Podľa 

gréckej strany si tak Macedónia robila nárok na helenistické, teda aj grécke, 

kultúrne a historické dedičstvo Macedónskej ríše, s ktorou dnešné slovanské 

obyvateľstvo ani územie republiky nemá nič spoločné. Región Macedónie

v severnom Grécku bol pôvodným územím kráľovstva Filipa II., z ktorého 

vzišlo Macedónske impérium. Samozrejme, podľa tohto výkladu je 

neakceptovateľné, aby mal nový štát v znaku rodový symbol Filipa II. 

Macedónskeho. 

3. Tretím kameňom úrazu bola ústava nového štátu. Tú Gréci chápali ako 

výnimočne ofenzívnu, nakoľko si robila nárok zasiahnuť na ochranu práv 

etnických Macedóncov žijúcich na území iných štátov. Veľká skupina 

etnických Macedóncov žije práve na území severného Grécka. 
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Obr. č. 5: Územie dnešnej republiky Macedónie a regiónu Macedónie 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia_naming_dispute 

Zásadný nesúhlas Grécka pozdržal vstup Macedónie do Organizácie spojených národov či 

iných medzinárodných zoskupení. Blokáda spoločnej hranice mala negatívny dopad na 

macedónske hospodárstvo, konsolidujúce sa po rozpade federácie. 

Grécko pristúpilo na kompromis v roku 1995. Macedónia zmenila svoju vlajku 

a novelizovala ústavu. Svet ju uznal ako Bývalú juhoslovanskú republiku Macedóniu. 

Treba podotknúť, že ide o referenčný názov, spor o oficiálny názov krajiny stále trvá. 

Ostatné krajiny, vrátane Európskej únie, sú ochotné prijať akýkoľvek názov, na ktorom sa 

strany dohodnú. V ďalšom texte budem používať názov Macedónia a Macedónska 

republika  referujúc k dočasnému „označeniu“ krajiny ako „Bývalá juhoslovanská 

republika Macedónia“. 

Uvoľnenie situácie v roku 1995 dovolilo mierny nárast HDP, prvý za danú periódu 

nepokojov. Vďaka dobre vykonaným reformám hospodárstvo pomaly rástlo. Dokonca 

v 1999, v roku Kosovskej krízy, bola miera rastu HDP 4,3 %. Bohužiaľ, kvôli vojenskej 

kríze v Macedónii v roku 2001, vzrástla inflácia na 5,5 % a HDP sa prepadol o 4,5 %.29

----------------------------------------------- 
29 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
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3.1.1 Monetárna nezávislos ť

Jedným z krokov, ktoré musel novo zrodený štát urobiť, bolo zavedenie vlastnej meny. 

Po osamostatnení monetárnu politiku Macedónie, malej a hospodársky nie veľmi 

významnej krajiny, ovplyvňoval rámec všeobecnej makroekonomickej politiky. Tak teda 

v prvých mesiacoch samostatnej republiky, až do apríla roku 1992, nemala svoju vlastnú 

monetárnu politiku, nakoľko bola stále súčasťou dinárovej menovej zóny bývalej 

Juhoslovanskej federácie.  

Svoju úlohu začala Národná banka Republiky Macedónie (ďalej iba NBRM) plniť až  

26. apríla 1992 osamostatnením sa od monetárnej politiky bývalej Juhoslávie. Stalo sa tak 

prijatím nasledujúcich troch aktov: 

1. Akt Národnej banky Republiky Macedónie, 

2. Akt meny Republiky Macedónie, 

3. Akt používania meny Republiky Macedónie. 

Tieto tri akty položili základy pre budovanie samostatnej menovej politiky Macedónie.  

Prvým krokom bolo zavedenie vlastnej meny, denáru, druhým a tretím z hore spomínaných 

aktov. Macedónia sa stáva menovo nezávislá počínajúc 30. aprílom 1992. V období troch 

dní, v čase od 28. do 30. apríla, boli Juhoslovanské dináre menené za Macedónske denáre 

v pomere 1:1 a NBRM zmenila celkový objem Juhoslovanských dinárových bankoviek na 

Macedónske denárové bankovky. Juhoslovanský dinár stratil svoju platnosť. 

Hlavnou funkciou NBRM je vykonávanie menovej politiky – zabezpečenie stability 

domácej meny a poskytovanie optimálnej likvidity pre platobné operácie. Ostatné funkcie, 

popísané v prvom zo spomenutých aktov, sú doplnkové.   
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3.2 Hospodársky vývoj po osamostatnení  

Makroekonomická výkonnosť ekonomiky a jej rast sa tradične skúma pomocou 

niekoľkých kľúčových veličín. Medzi najdôležitejšie z nich patria hrubý domáci produkt, 

inflácia, nezamestnanosť a bilancia zahraničného obchodu. Nasledujúce kapitoly 

ponúknu pohľad na dané premenné macedónskeho hospodárstva a ich vývoj v období 

samostatnej Macedónskej republiky. 

Po vzniku samostatnej republiky musela macedónska vláda čeliť politickým 

i hospodárskym problémom. Výroba bola slabá a, ako už bolo spomenuté, tento malý štát 

bol závislý na svojich obchodných partneroch z bývalej federácie. K tomu táto 

dvojmiliónová krajinka, ležiaca uprostred balkánskeho kotla miesiacich sa národov, 

musela riešiť otázky uznania samotného macedónskeho národa i národnostných menšín - 

najmä vzpierajúcej sa albánskej komunity. Bohužiaľ, nepokoje medzi albánskym 

obyvateľstvom v susednom Kosove i v samotnej Macedónii, ktoré vyvrcholili vojenským 

konfliktom v oboch krajinách, prehĺbili už aj tak dlho trvajúcu recesiu. 

Obdobie tesne pred a potom po osamostatnení možno rozdeliť zhruba na tri časti: 

1. 1989 – 1994, 

2. 1995 – 2000, 

3. 2001 až súčasnosť. 

Prvé obdobie je charakterizované hlbokým prepadom domáceho produktu, vysokou 

infláciou a spomalením hospodárskej aktivity. V roku 1995 sa podarilo stlačiť ročnú 

infláciu na jednociferné číslo, hospodárstvo sa začalo oživovať a celkovo začalo svitať na 

lepšie časy. Zlaté obdobie ukončila vojna v roku 2001 medzi Macedóncami a etnickými 

Albáncami žijúcimi v krajine. Od tohto roku sa hospodárstvo pomaly zotavuje, inflácia je 

v prijateľných medziach, a tak zostáva stále nevyriešeným problémom hlavne vysoká 

nezamestnanosť. 
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3.2.1 HDP 

Hrubý domáci produkt  krajiny je jeden zo spôsobov, ako merať veľkosť hospodárstva. 

Z daných základných makroekonomických ukazovateľov hospodárskej výkonnosti 

ekonomiky je považovaný za jeden z najdôležitejších. Jeho výška a rast merajú schopnosť

zeme vyprodukovať požadovanú úroveň statkov a služieb. Je definovaný ako celková 

tržná hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených na území danej krajiny 

za dané, spravidla ročné, obdobie. Inak definovaný býva ako suma pridaných hodnôt na 

každej medziúrovni výroby finálnych produktov a služieb v danej krajine za danú periódu. 

Macedónia začala deväťdesiate roky prepadom hospodárskej aktivity. Zlé správy prišli už 

v roku 1990, keď reálny spoločenský produkt30 poklesol o 9,5 %.31 Aj bez rozpadu 

Juhoslávie v nasledujúcom roku by recesia pokračovala, avšak disintegračný proces 

federácie túto recesiu ešte viac posilnil. Hlavne druhá polovica roku 1991, po odtrhnutí sa 

Slovinska a Chorvátska, mala negatívny vývoj. Recesia pokračovala ďalším rokom, 

v ktorom dokonca došlo k poklesu hospodárskej aktivity o 13,4 %.32 K nej sa pridali ďalšie 

faktory , ktoré pokles produktu prehlbovali a prispievali k zvyšujúcej sa nezamestnanosti.  

Dané faktory extrapolovali recesiu do ďalších rokov. Boli to už spomínané: 

• uzavretie trhov krajín bývalej Juhoslávie, 

• hospodárske sankcie Spojených národov voči Srbsku a Čiernej Hore, 

• hospodárska blokáda uvalená Gréckom, 

• anti - inflačná politika macedónskej vlády spustená začiatkom roku 1992. 

----------------------------------------------- 
30 Do roku 1995 sa používal v Macedónii výpočet produktu pomocou hrubého spoločenského produktu. Nezahrňoval 
pridanú hodnotu väčšiny novo vznikajúceho súkromného sektoru kvôli nepretržitým zmenám ekonomiky. Takéto 
štatistické dáta sú podhodnotené. Dáta, samozrejme, nezahrňujú výsledky šedej ekonomiky, ktorá bola v Macedónii 
v danom období hodne rozšírená hlavne kvôli veľkým ekonomickým rozdielmi medzi regiónmi.  
Od roku 1996 sa používa výpočet pomocou hrubého domáceho produktu, ktorý nedostatky HSP ohľadom súkromného 
sektoru opravuje. 
31 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1992, s. 6 
32 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 4 
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Okrem týchto externých faktorov však v Macedónii pôsobili aj špecifické domáce činitele: 

• hlboká hospodárska recesia, 

• prezamestnanosť, 

• pokles produktivity, 

• zastaraná technologická vybavenosť podnikov, 

• nízky domáci dopyt, 

• neistota ekonomických subjektov v otázkach zmien štruktúr a vlastníctva. 

V roku 1994 svitlo na lepšie časy, keď sa decelerujúci pokles domáceho výstupu zastavil. 

Intenzita klesania reálneho domáceho produktu bola najmenšia za dané sledované obdobie 

rokov 1989 - 1994. 

Prísľub nového rozvoja hospodárstva priniesol nasledujúci rok, napriek tomu, že po 

väčšinu roka zostali hranice so susedmi naďalej zatvorené. Zrušenie blokád ku koncu roku 

umožnil opätovný transport zboží cez tieto štáty. Pokračovala snaha o získavanie pozície 

na nových trhoch ako aj hľadanie novej exportnej stratégie na trhoch kedysi považovaných 

za tradi čné – štáty bývalej SFRJ, na ktoré bola macedónska ekonomika napojená vďaka 

svojej štruktúre.  

Napriek rastu nominálneho HSP, reálny spoločenský produkt v roku 1995, vyjadrený 

v konštantných cenách roku 1990, sa znížil o 2 %. Kumulatívne poklesol o 42,1 % 

v porovnaní s rokom 1989.33 Pokles spôsobovali faktory ako pomalá reštrukturalizácia 

reálneho sektoru a s tým spojený pokles produktivity práce, spomínané blokády na severe 

i juhu, nízka úroveň domácich úspor a investícií. Naopak, pozitívne pôsobiacimi faktormi 

bolo odstránenie blokád, pretrvávajúca stabilita internej aj externej hodnoty denáru 

a postupné uvoľňovanie monetárnej politiky. Tempo poklesu produktu v tomto roku 

naďalej spomaľovalo a po prudkých prepadoch v rokoch 1992 a 1993 (13,4 %, resp.     

14,1 %34) Macedónia oprávnene očakávala pozitívny ekonomický vývoj v roku 1996. 

Prehľad vývoju hrubého domáceho produktu v období 1990 - 1995 ukazuje tabuľka č. 

YYY. Hodnoty hrubého spoločenského produktu boli štatistickým úradom spätne 

prepočítané pre lepšiu názornosť a porovnávaciu  schopnosť údajov. 

----------------------------------------------- 
33 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1995, s. 6 
34 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994, s. 3 
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Tab. č. 5: Hrubý domáci  produkt (v miliónoch denárov) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Bežné ceny 490 935 12005 58145 149637 170917 
Stále ceny (1990) 490 454 418 392 382 376 
Indexy: 
Index bežných cien - 190,8 1284 484,3 257,4 104,3 
Index stálych cien (1990) - 92,7 92,1 93,8 97,4 98,4 

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1996 

Vytúžené oživenie a rast ekonomiky sa dostavilo až v roku 1996, po niekoľkých rokoch 

recesie. Macedónska ekonomika vykázala 0,8% mieru rastu hrubého domáceho produktu35

(v porovnaní s úrovňou roku 1990 bola však o 22 % nižšia36). Úspech bol pričítaný 

uskutočneným štrukturálnym reformám, pretrvávajúcej pomerne nízkej inflácii dosiahnutej 

v minulom roku, eliminácii silných vonkajších šokov (odstránenie blokády na severnej 

i južnej hranici), zvýšeniu produktivity práce v dôsledku privatizácie a reštrukturalizácie 

podnikov a reálnemu nárastu investícií. Pozitívny rast bol očakávaný aj v nasledujúcich

obdobiach.  

Druhým rokom pretrvávajúce nadhodnotenie denáru voči nemeckej marke, ktoré zas 

spôsobilo stratu medzinárodnej konkurencieschopnosti, brzdilo vývoj v nasledujúcom 

období (očakávaný rast v 1997 5 %, vykázaný iba 1,5 %37). Reštriktívna menová politika 

centrálnej banky viedla k poklesu likvidity, ktorá kvôli pomalej reštrukturalizácii podnikov 

znamenala výstup nižší, ako sa pôvodne očakávalo. Podniky neinvestovali, lebo si nemohli 

dovoliť drahé nové úvery.  

Centrálna banka sa rozhodla riešiť situáciu devalváciou denáru voči nemeckej marke, čím 

sa jej nakoniec podarilo zachrániť aspoň zdravý vývoj v druhej polovici roku 1997. Aj 

napriek nepopierateľnému zvyšovaniu sa tempa rastu, oživovanie hospodárstva prebiehalo 

oveľa pomalšie ako odborníci predpokladali.38 

Možno sa nám nezdajú dosiahnuté hospodárske výkony Macedónie nijak oslňujúce, treba 

si však uvedomiť za akých nepriaznivých podmienok boli dosiahnuté. 

----------------------------------------------- 
35 Rok 1996 bol prvým rokom, keď sa ekonomická aktivita Macedónskej republiky bola meraná hrubým domácim 
produktom. Do roku 1995, vrátane, sa výkon meral hrubým spoločenským produktom, ktorý bol založený na materiálnej 
produkcii. Do úvahy teda nebrala neproduktívne aktivity. Počítanie produktu pomocou HDP dáva realistickejšie obrazy 
makroekonomických pohybov a lepšie porovnanie medzi štátmi. Tabuľky uvádzané v práci od roku 1996 obsahujú už 
prepočítané dáta, aby sme získali adekvátnejšie časové rady. 
36 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1996, s. 7 
37 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1997, s. 7 
38 v roku 1998 bol vykázaný rast 2,9 %, čo bolo o 2,1 percentného bodu menej ako očakávaný
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Dvojnásobne to platí pre nasledujúci rok 1999, keď v susednej Juhoslávii eskalovala kríza, 

ktorá prinútila pôvodné optimistické odhady macedónskych ekonómov zrevidovať.

Predpokladaný 6,5% rast HDP vystriedal triezvejší predpoklad poklesu ekonomickej 

aktivity o 4 %.39 Obavy z vojenského konfliktu u svojho suseda a dĺžky jeho trvania sa 

odrážali aj v názoroch, že daný pokles by mohol byť v skutočnosti ešte väčší. 

Ekonómia nie je však exaktná veda a napriek všetkým predpovediam reálny rast

macedónskej ekonomiky v danom roku dosiahol 4,3 %,40 hlavne vďaka väčšiemu využitiu 

dovtedy nevyužívaných kapacít. Za špecifické faktory pozitívneho výkonu sú považované 

jednak krátkodobé vplyvy spomínaného vojenského rozkolu a jednak zvýšený dopyt 

nerezidentných osôb v Macedónskej republike a Kosovu.

V tomto období sa rozvíjalo hlavne stavebníctvo, doprava a telekomunikácie, vďaka 

intenzívnej výstavbe komunikačnej siete. Ďalšími sektormi boli catering, turizmus 

a obchod vďaka veľkému počtu nerezidentov v krajine. Rozvoj terciárneho sektoru vyvážil 

pokles aktivity v priemysle, ktorý po dlhom úspešnom období nevykazoval až tak 

obdivuhodné výsledky.  

V druhej polovici roku 1999 sa ekonomika naštartovala a v jubilejnom roku 2000 si viedla 

veľmi dobre. Výsledky dlhoročnej intenzifikácie hospodárskej aktivity, ktorej účinky boli 

v predchádzajúcom roku utlmené vojnou v Kosove,41 sa znova začali prejavovať. Vďaka 

nadobudnutému stabilnému makroekonomickému prostrediu s relatívnou stabilitou cien 

a zmenného kurzu denáru, zvýšenému množstvu likvidity bánk, a teda lepšou 

dostupnosťou úverov, miera ekonomického rastu tento rok akcelerovala. Reálny rast HDP 

dosiahol 4,5 %.42 

V apríli roku 2000 zaviedla Macedónia daň z pridanej hodnoty. Psychologický efekt 

zavedenia dane mal pozitívny vplyv na rast domáceho i zahraničného obchodu, osobnú 

spotrebu aj investície. Tie boli nasledované zvýšeným priemyselného výstupu,  

produktivity práce a nižšími nákladmi na jednotku práce.  

----------------------------------------------- 
39 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1999, s. 11 
40 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
41 V roku 1999 rástol HDP nie vďaka niekoľkoročnej intenzifikácii ekonomickej aktivity, ale vďaka špecifickým 
faktorom daného obdobia, ako bol zvýšený počet utečencov v Macedónii i Kosove, a iné priame i nepriame vplyvy 
vojenského konfliktu v Juhoslávii na macedónske hospodárstvo. 
42 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
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Drastické prepady začiatku desaťročia sú len pomaly a ťažko vyrovnávané rastúcim

hrubým domácim produktom v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Zdá sa, že 

Macedónia je na dobrej ceste k budúcej hospodárskej prosperite. To ale ešte netuší, čo 

prinesie nasledujúci rok... 

Vývoj dôležitého ukazovateľa hospodárskej aktivity krajiny, hrubého domáceho 

produktu , po roku 2000 má zatiaľ v celku dobrý kurz. Pokles bol zatiaľ zaznamenaný, ako 

už naznačené, v roku 2001 kvôli vojne na území Macedónskej republiky. 

Trend zvyšujúcej sa miery ekonomického rastu, ktorý vykazovalo macedónske 

hospodárstvo nepretržite od roku 1996, pričom roku 2000 dosiahol rast hrubého domáceho 

produktu svojej najvyššej hodnoty, bol v roku 2001 prerušený. Dokonca, ekonomika 

vykázala medziročne reálny pokles HDP o 4,5 %.43  

Pôsobiacimi faktormi, ktoré zapríčinili pokles celkovej ekonomickej aktivity 

a makroekonomického výstupu, bola hlavne zhoršená politická a bezpečnostná situácia 

v Macedónskej republike, kvôli eskalácii vojenského konfliktu v krajine, a zlé pracovné 

podmienky. K nim sa pridalo opätovné sucho. Výstup klesal počas celého roku, najvyšší 

prepad bol však podľa očakávaní zaznamenaný v treťom kvartáli (o 6 %). Po podpísaní 

prímeria v júli daného roku sa situácia začala stabilizovať a ku koncu roku HDP klesal 

„len“ 1,2% tempom.44 Opätovné naštartovanie sa produkcie však už nestačilo vyvážiť zlé 

výsledky prvých troch kvartálov v priemernom ročnom výkone.  

Vládne výdaje macedónskej vlády v tomto roku smerovali vo zvýšenej miere na 

bezpečnosť, hlavne na vojenské vybavenie a platy zamestnancom polície a armády. Tieto 

výdaje však nestimulovali domácu ekonomiku, pretože unikali v prevažnej väčšine do 

zahraničia. Pokles HDP bol zaregistrovaný hlavne v dôsledku poklesu pridanej hodnoty v 

priemysle o 3 %, ktorý tvoril 24,6 % produktu, ďalej v obchode o 11,2 %, ktorý 

reprezentoval 10 % HDP, a tiež kvôli následkom nepriaznivého počasia 

v poľnohospodárstve o 14,3 % (9,1 % HDP).45

----------------------------------------------- 
43 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
44 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2001, s. 10 
45 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2001, s. 11 
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Účinky silného šoku spôsobeného vojnovým konfliktom pretrvávali aj v nasledujúcom 

roku. Ekonomika sa bude zotavovať ešte nejaký čas. V 2002 vykázala rast 0,9 %46 čo sa 

s predvojnovým tempom nedalo zrovnávať. Napriek tomu je možné pozorovať postupnú 

konsolidáciu hospodárstva. Zatiaľ, čo v prvých dvoch kvartáloch vykázala ekonomika 

pokles (2,2 %, resp. 0,6 %), v druhom polroku sa prehupla do zelených čísiel (1 %, resp. 

4,3 %).47

Skutočné oživenie prišlo v nasledujúcom roku, keď ho, podobne ako už niekoľkokrát 

v minulosti, podporila cenová stabilita a relatívne stabilný kurz denáru. Tempo rastu bolo 

oveľa rýchlejšie (2,8 %),48 v treťom štvrťročí to bolo medziročne dokonca úctyhodných    

5,6 %. 49

Štafeta pozitívneho ekonomického tempa pokračovala aj v ďalších štyroch rokoch. 

Uspokojivý výsledok bol dosiahnutý napriek opätovnému poklesu priemyselnej produkcie. 

Tentoraz k tomu prispel špecifický faktor, keď svoju výrobu zastavilo niekoľko veľkých 

metalurgických závodov. V krajine, kde je domáca výroba dosť koncentrovaná, sa 

nečinnosť veľkých závodov prejaví vo výrobnej aktivite priemyselného sektoru. Našťastie, 

niektoré sa podarilo opätovne otvoriť aj s dôležitou baňou.  

Nasledujúci graf znázorňuje rast HDP v skúmanom období. 

----------------------------------------------- 
46 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
47 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2002, s. 11 
48 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
49 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2003, s. 12 
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Graf č. 3:  Miera rastu HDP v 1991 – 2006 
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Hodnoty hrubého spoločenského produktu pred rokom 1996 sú v grafe prepočítané na 
hodnoty hrubého domáceho produktu pre lepšiu vypovedajúcu hodnotu grafu. 
Zdroje:  Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2001 

Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický 
apendix 
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3.2.1.1 Priemyselná výroba 

V prvej polovici deväťdesiatych rokov charakterizoval výstup priemyslu markantný pokles

ekonomickej aktivity. Po roku 1995 fluktuuje reagujúc na pozitívnejšie podmienky. 

V 1999 bol zaznamenaný mierny pokles v dôsledku vyvrcholenia krízy v susednom 

Kosove. V danom roku sa očakával prepad oveľa väčší, takže dosiahnutý výsledok bol 

v celku uspokojivý.  

Výstup priemyselnej výroby bol v roku 1992 v porovnaní s hladinou v 1989 o 37,6 % 

menší, nasledujúci rok to bolo dokonca až o 46,3 %.50 Nasledujúca tabuľka uvádza pokles 

produkcie niektorých výrobkov v roku 1993. Kumulatívne prepady sú markantné.  

Tab. č. 6: Pokles produkcie jednotlivých výrobkov v roku 1993 

Zboží Pokles v % vo či roku 
1992 

Pokles v % kumulatívne 
voči roku 1989 

Vybavenie  23,8 76,1 

Nerastné suroviny  10,4 40,2 

Osobné spotrebné zboží 15,8 44,9 

Priemyselná výroba celkovo 11,9 46,3 

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993 

Tabuľka XX ukazuje pokles výrobných prostriedkov, medziproduktov a osobnej spotreby 

za danú periódu. Pokles priemyselnej výroby je spojený s celkovým poklesom 

ekonomickej aktivity zeme a s problémami s likviditou , ktorá obmedzovala financovanie 

komodít ekonomických subjektov. 

Tab. č. 7: Štruktúra priemyslového výstupu (medziročné ukazovatele) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Výrobné faktory 105,2 114,1 67,7 67,4 68,6 76,2 83,6 

Medziprodukty 92,2 103,4 91,2 85,2 85,9 89,6 87,4 

Výrobky osobnej spotreby 108 103,5 90,2 84,4 85,9 84,2 97,7 

Spolu: 98,3 104,3 89,4 82,8 84,2 86,1 89,5 

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994 
----------------------------------------------- 
50 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 5 
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Podobne ako celkový HDP, aj priemyselná výroba trpela zlými všeobecnými

podmienkami v prvej polovici roku 1997. Pokles začiatku roka o 10,6 % vykompenzoval 

rast v druhej polovici obdobia o 15,7 %,51 hlavne vďaka zvyšujúcej sa produkcii 

spotrebného zboží. Ďalšími odvetviami, ktorým sa darilo, boli chemický priemysel, 

čierna metalurgia a, podobne ako v minulom roku, výroba a spracovanie tabaku. 

Akcelerácia priemyselnej výroby v roku 1998 bola výsledkom: 

• opätovného oživenia výrobných kapacít strojárenstva a železiarstva a spracovania 

kovov po ich predaji zahraničným investorom, 

• reštrukturalizácia podnikov v dôsledku ukončenej privatizácie, 

• ľahší prístup na zahraničné trhy.52

Rozvoj a rast nastal v dvadsiatich z tridsaťdva priemyselných odvetví (v roku 1997 to 

bolo v 18 odvetviach, v roku 1996 v 11). Najväčší nárast bol realizovaný v spomínanom 

strojárenstve a železiarstve a spracovaniu kovov, v textilnom a aj tento rok v tabakovom 

priemysle. Už druhým rokom však klesal výstup odvetvia na výrobu stavebného materiálu. 

K slabším ekonomickým výsledkom53 iných odvetví prispela zlá technická vybavenosť

podnikov, vysoká miera amortizácie vybavenia a nevhodná podniková štruktúra. 

Externými faktormi bola potom kríza v susedom Kosove a Bývalej republike Juhoslávii, 

teda na tradičných macedónskych exportných trhoch, a pokles cien kovov na svetových 

trhoch 

Ako už spomenuté, priemysel v roku kosovskej krízy neprispieval k rastu domáceho 

produktu. Naopak, priemyselný výstup klesal. Dôvody boli hlavne: 

• anti - dampingové opatrenia EU a USA v oblasti vývozu produktov oceľového 

a železiarskeho priemyslu, 

• administratívne obmedzenia Bývalej republiky Juhoslávie voči macedónskemu 

dovozu, respektíve transportu macedónskeho zboží cez jej územie, 

• eskalácia krízy a vojenský konflikt v regióne. 

-----------------------------------------------
51 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1997, s. 8 
52 Po podpisu Dohody o obchodnej spolupráci s Európskou úniou získala Macedónia ľahší prístup na európske trhy, čo 
bolo pre jej hospodárstvo silným impulzom. 
53 Priemerný ročný rast priemyslu v roku 1998 bol 4,5 %. Pre tento rok sa však očakával rast priemyselnej výroby o 2 
percentné body vyšší. 
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Macedónsky export zostal uzavretím transportného koridoru cez Juhosláviu takmer 

odrezaný od sveta.  

Po ukončení konfliktu v druhej polovici roku sa hospodárstvo začalo zotavovať a aj pokles 

aktivity v priemysle postupne ochaboval. Napriek tomu skončila produkcia výrobných 

prostriedkov, reprodukčného materiálu a spotrebného zboží nižšia v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom. Pokles bol zaznamenaný v 23 odvetviach z 32.54  

Po otvorení hraníc sa opätovne vrátil na výslnie chemický priemysel, závislý na dovoze 

surovín z Juhoslávie a tiež na jej odbytových trhoch, produkcia tabaku vyvážaná hlavne 

k severnému susedovi a výroba stavebného materiálu žiadaného v Kosove na obnovu 

vojnových škôd. 

Nové milénium začalo celé macedónske hospodárstvo poklesom výstupu. Výnimkou 

nebol ani priemysel, ktorý v roku 2001 vykázal priemerné tempo poklesu až 10,1 %.55 

Príčinou bola, samozrejme, vojna a s ňou súvisiace problémy. Výrobcovia čelili 

nedostatku nerastných surovín či iného materiálu. Mnohé kontrakty, najmä so 

zahraničnými zákazníkmi, museli byť zrušené. Neistá politická i bezpečnostná situácia 

v krajine zákonite odradzovala od nových, či už domácich alebo zahraničných, investícií 

a obchodov. Pokles zaznamenalo 27 z 32 priemyselných odvetví (88,4 % priemyselnej 

výroby),56 čo bolo viac ako v roku Kosovskej krízy. Jednalo sa hlavne o železiarsky 

a oceliarsky priemysel, chemický, tabakový a stavebný. Ďalej poklesla výroba elektriny 

a textilných výrobkov. V prospech výroby pôsobili hlavne sezónne faktory. 

Tretím rokom, keď výstup v sektore priemyslu klesal bol rok 2002 (v roku 1999 kvôli 

kríze v Kosove a v roku 2001 v čase vojenského konfliktu v samotnej Macedónii). 

Vykázaná miera poklesu bola 5,3 %.57 Priemysel ako hlavný ťahač ekonomiky, zdá sa, nie  

----------------------------------------------
54 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1999, s. 11 
55 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2001, s. 11 
56 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2001, s. 12 
57 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2002, s. 15 
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V roku 2003 nastalo oživenie aj v sektore priemyslu, ktorý prispel k pozitívnemu výsledku 

celej ekonomiky (2,8 %58). Aj napriek nízkej porovnávacej báze minulého roku, je 4,7 %59

veľmi dobrý výsledok. Nárast zaznamenala hlavne energetika, ako aj potravinársky je  

veľmi spoľahlivým pilierom ekonomiky. Pozitívny výsledok hospodárstva zachránil 

výstup iných sektorov hospodárstva priemysel (hlavne vďaka peknému počasiu v danom 

roku), kovospracujúci, ropných derivátov a i.  

V roku 2004 niekoľko priemyselných závodov nezahájilo produkciu. Situáciu 

„zachránil“ jeden z najväčších priemyselných závodov, ktorý spustil produkciu aspoň od 

polovice roku. Napriek tomu priemysel skončil poklesom o 2 %.60

Ako už spomenuté v stati o HDP, rok 2005 bol pre macedónsku ekonomiku veľmi úspešný. 

Priemyselná výroba v tomto roku dokonca akcelerovala (rast 7 %61). Úspešne sa podarilo 

otvoriť jednu z najdôležitejších baní a niekoľko metalurgických podnikov, zavretých 

predchádzajúci rok.  

Nasledujúci graf znázorňuje fluktuáciu priemyselnej výroby v priebehu deväťdesiatych 

rokov a v novom tisícročí. 

Graf č. 4: Priemyselný výstup za obdobie 1991 – 2006 
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Zdroj:  Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2001 
Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický 
apendix 

-----------------------------------------------
58 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 2 
59 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2003, s. 16 
60 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2004, s. 19 
61 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2005, s. 21 
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Z nasledujúcej tabuľky, znázorňujúcej štruktúru priemyselného výstupu v roku 2006, 

vidno, že najväčšie tempo rastu zaznamenalo spomínané baníctvo a ťažobný priemysel. Aj 

z výrobkov to bolo najmä spracovanie kovových výrobkov. 

Tab. č. 8: Priemyselný výstup v roku 2006 

2006/2005 
Štruktúra 

Miera rastu Príspevok k 
rastu 

  V % V perc. 
bodoch

Spolu 100 3,6 3,6
Baníctvo, ťažba 3,9 11,5 0,4
Ťažba uhlia, hnedého uhlia, rašeliny 1,6 -3,3 -0,1
Ťažba kovových rúd 0,7 18,4 0,1
Ostatná ťažba 1,5 23,8 0,4
Výroba 83,9 3,6 3
Potravinárske produkty a nápoje 16,1 0,5 0,1
Tabakové produkty 5,7 2 0,1
Odevy, kožušníctvo 11,1 8,6 1
Produkcia a reprodukcia médií 3,1 8,4 0,3
Rafinovaná ropa 4,5 12,2 0,5
Chemické produkty 4,6 0,6 0
Ostatné neminerálne produkty 7,3 11,1 0,8
Základné kovy 11,2 8,8 1
Spracované kovové výrobky okrem strojov a 
vybavenia 3,3 15,7 0,5
Nábytok 2 -34,1 -0,7
Elektrina, plyn, voda 12,2 0,8 0,1

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2006 
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3.2.1.2 Poľnohospodárska produkcia 

Niekoľko päťročných plánov realizovaných v období SFRY malo za úlohu premeniť

charakter krajiny na industriálny alebo aspoň agrárno – industriálny. Poľnohospodárstvo 

hrá v národnom hospodárstve stále dôležitú úlohu. Pohyb cien poľnohospodárskych 

produktov má v Macedónskej republike relatívne veľký vplyv na cenovú hladinu. Počasie, 

ktoré zas najviac ovplyvňuje úrodu, nebýva však k Macedónii vždy zhovievavé. Časté 

suché letá alebo silné mrazy v zime devastujú dozrievajúcu či budúcu úrodu.  

Niekedy poľnohospodárska produkcia zachraňuje rast domáceho hospodárstva, častejšie 

to ale býva naopak. V roku 1992 došlo k nárastu poľnohospodárskej produkcie, čo 

čiastočne vyvážilo zlý výkon národného hospodárstva v ranom období samostatného štátu, 

keď sa ostatné sektory ekonomiky prepadali do červených čísiel. V nasledujúcom roku 

však sucho a následná neúroda priniesla 22,5%62 pokles poľnohospodárskej produkcie. Od 

roku 1989 do 1994 poklesol celkový výkon poľnohospodárstva o 8,1 %63. Nepomerne 

poklesol výstup vo verejne spravovanej časti sektoru64, čo prinútilo vládu premýšľať

o reforme tohto odvetvia. 

Tab. č. 9: Poľnohospodárska výroba (medziročné ukazovatele) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994* 

Verejný sektor 100,0 90,2 100,3 96,1 71,7 112,6 

Súkromný sektor 106,6 89,6 124,9 101,9 82,2 107,9 

Poľnohospodárstvo spolu: 104,4 89,8 117,6 100,4 79,6 1 08,9 

* Odhad 

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994 

Choroba šialených kráv, nedostatočne zorganizované odkupovanie produkcie či 

Európska únia, ktorej trhy zostali pre väčšinu možného exportu zatvorené, zhoršovali 

pozíciu macedónskych exportérov poľnohospodárskej produkcie.  

-----------------------------------------------
62 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994, s. 6 
63 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2004, s. 6 
64 Aj keď v roku 1994 poľnohospodársky výstup vo verejnom sektore narástol o 12,6 % a v súkromnom o 7,9 %, od roku 
1989 poklesla produkcia o 29,8 % respektíve 1,1 %. 
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Nepríjemne načasovaný pokles prišiel aj v roku 2001, keď sa pokles poľnohospodárskej 

produkcie pridal k poklesu celohospodárskej výroby. Sucho zničilo tretinu  úrody ovocia, 

veľkú časť obilia či, napríklad, produkcie hrozna. Extrémna zima v decembri mala zas 

vplyv na stav stád oviec, ktorý poklesol o štvrtinu.  

Rozvoj zaznamenalo hlavne vinárstvo, ktoré má v hornatej a slnečnej krajine tradíciu už 

od čias starého Ríma. V bývalej Juhoslávii produkovala Macedónia dve tretiny výroby 

vína.65 Macedónske vína si postupne vydobýjali pozíciu aj na trhoch západnej Európy. 

Bohužiaľ, úroda vína je háklivá na zimné mrazy, ktoré ju môžu zničiť. 

Graf č. 5: Výstup poľnohospodárskej produkcie, rybolovu a poľovníctva za periódu 1997 – 

2006 
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----------------------------------------------- 
65 http://www.winemk.com/
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3.2.1.3 Privatizácia 

Podniky v Macedónii v období socialistického hospodárskeho systému neboli vlastnené 

štátom, ale jednalo sa o tzv. „spoločenský kapitál“. Majetok patril „všetkým a 

nikomu“  a takéto podniky boli vedené radou robotníkov. Trh nebol úplne obmedzený ako 

v iných komunistických zemiach. Štátne vlastníctvo síce tiež existovalo, ale bolo chápané 

ako majetok vlastnený špecifickým vlastníkom – štátom. 

Ako jeden zo základných faktorov bola pre transformáciu na tržnú ekonomiku považovaná 

privatizácia. Potreba samotnej privatizácie bola všeobecne podporovaná, ale jej možné 

cesty implementácie sa stali predmetom mnohých politických debát, vzhľadom k tomu, že 

Macedónia v minulosti už jednu privatizáciu zažila.  

Už v roku 1989, podľa Zákona o spoločenskom kapitále bývalej Juhoslovanskej federácie, 

každý zamestnanec spoločensky vlastneného podniku dostal určité množstvo vnútorne 

vydaných akcií svojho podniku.  Privatizácia sa vtedy týkala asi 600 podnikov. 

V roku 1993 Zákon o transformácii podnikov so spoločenským kapitálom spustil 

historicky druhú privatizáciu  v Macedónii. Jej úlohou bolo: 

• transformovať spoločensky vlastnené podniky na firmy s plne definovanými 

vlastníckymi právami, 

• zvýšiť výkonnosť ekonomiky, 

• pritiahnuť zahraničný kapitál, 

• rozvoj kapitálového trhu, 

• priniesť nové možnosti obsluhy vnútorného i vonkajšieho dlhu krajiny. 

Zvoleným postupom privatizácie bol individuálny prístup , v protiklade k jednej 

z uvažovaných alternatív – masovej kupónovej privatizácii. Proces začal v roku 1996 a 

týkal sa približne 1200 podnikov. Najprv zmena vlastníctva prebehla v približne 350 

poľnohospodárskych podnikoch, o rok neskôr sa rozšírila aj na firmy zaoberajúcich 

sa poisťovníctvom a vsádzaním. Naopak, privatizácia sa netýkala podnikov špeciálneho 

národného záujmu a verejných služieb. Banky boli privatizované v rámci reformy 

finančného sektoru. 
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Proces privatizácie v Macedónii bol decentralizovaný. Podnikom bolo umožnené prvé 

roky začať privatizáciu samostatne. Po roku 1999 prebrala všetky rozhodnutia ohľadom 

privatizácie Privatizačná agentúra. 

Ak sa podnik sám alebo Privatizačná agentúra rozhodnú pre privatizáciu podniku, musí 

prebehnúť preskúmanie podkladov a súčasne správa o privatizácii musí byť publikovaná

aspoň v jednom z macedónskych denníkov. Verejné ohlásenie slúžilo pre informovanie 

prípadných pôvodných vlastníkov či ich dedičov o chystanej privatizácii. V lehote 60 dní 

mali právo sa o svoj majetok uchádzať.  

Po predložení a preverení potrebných dokumentov (ocenenie podniku, program a zvolená 

metóda, správa auditu, súdne zaregistrovanie a evidencia vlastníckych práv nehnuteľností 

podniku) ich podnik predkladá Privatizačnej agentúre. Konečné rozhodnutie má Vládna 

komisia pre privatizáciu, ktorá v konkrétnom prípade rozhodne o začatí procesu. 

Privatizácia v Macedónii prebiehala podľa trojsektorovej schémy. Tridsať percent 

spoločenského kapitálu bolo vo forme akcií ponúknutých zamestnancom

za privilegovaných nákupných podmienok. Ďalších 15 % bolo automaticky prevedených 

na Štátny penzijný fond. Zostávajúcich 55 %  bolo ponúknutých vo forme akcií 

k predaju domácim a zahraničným záujemcom.  

Za jeden z najdôležitejších cieľov privatizácia bolo považované pritiahnutie zahraničných 

investícií do macedónskych podnikov a tak zvýšiť ich výkonnosť. Podmienky k tomu boli 

vytvorené práve rovnakým zachádzaním s domácimi i zahraničnými záujemcami. Napriek 

tomu príliv investícií do krajiny bol skôr iba mierny. Príčinami boli hlavne chabé 

povedomie o Macedónie ako takej, jej spojovanie s ostatnými nepokojnými republikami 

bývalej Juhoslávie či nedostatočná privatizačná kampaň na pritiahnutie zahraničných 

investorov. 

Napriek tomu predstavovali zahraničné prostriedky pre Macedóniu veľký prínos. V roku 

2000 robili investície z privatizácie a post – privatizácie okolo 235 miliónov dolárov.66  

Niektoré veľké domáce podniky boli sprivatizované zahraničnými gigantmi. 

----------------------------------------------- 
66 Macedonian Privatization Agency: Privatization in the Republic of Macedonia, 2002
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Po desiatich rokoch od svojho začatia bolo sprivatizovaných 95 % podnikov, ktoré vstúpili 

do procesu zmeny vlastníctva. Privatizácia malých podnikov je viac – menej ukončená, 

niektoré veľké podniky museli najprv podstúpiť obmedzenú reštrukturalizáciu,  ale aj ich 

predaj sa očakáva v najbližšom období. 

Ako jeden z problémov privatizácie v Macedónii bola identifikovaná diverzifikácia 

vlastníctva ako následok predaja akcií malým akcionárom. V Macedónii bola väčšina 

podnikov kúpená svojimi zamestnancami. Postupne však mnohí tieto svoje podiely 

predávajú strategickým investorom, ktorí získavajú potrebnú kontrolu v podnikoch 

a privatizácia tak začína naplňovať zamýšľané ciele reštrukturalizácie a zvýšenia 

efektívnosti podnikov. 

Prehľad zahraničných investícií v Macedónii získaných privatizáciou a post – privatizáciou 

v prvých rokoch zhrňuje nasledujúca tabuľka. Za povšimnutie stojí väčšie množstvo 

gréckych investorov, ktorí napriek sporom medzi týmito dvoma štátmi vlastnia dnes 

v Macedónii pomerne veľké majetky. 

Tab. č. 10: Zahraničné investície v Macedónii získané privatizáciou a post – privatizáciou 

v rokoch 1995 - 2001 

Podnik 
Krajina 
pôvodu 
investora 

Investor  Oblas ť Obnos v 
USD 

Vinicanka-Vinica  Holandsko  Van Winkel Fashions B.V.  Textil  81.000 

IFW-Kocani  Írsko  International Nábytok&Wood Nábytok  512.700 

Makedonija sport-
Skopje  

Nemecko  Westfra Obchod GmbH-
Frankfurt/M  

Textil  1.046.300 

Maktrans-Skopje  Maršalové 
ostrovy 

Energy Group AG, Majuro  Doprava  1.744.700 

Tehnogas-Skopje  Taliansko  SOL Spa-Monza  Technical 
gass  

1.008.000 

Spolu v 1995  
4.392.700 

Moda-Sveti Nikole  Nemecko  Heinrich Katt GmbH-
Oldenburg  

Textil  287.000 

Strumica tabak-
Strumica  

Grécko  Leaf Tabak A. Michailides  Tabak  632.000 

Bargala-Stip  San Maríno  Maripel S.A. San Marino  Obuv  1.441.000 

Centro-Skopje Rakúsko  East West Trade -Vienna  Obchod  11.004.000 

Jugotutun-Bitola  USA  Socotab Leaf Tabak NY  Tabak  553.000 

Spolu v 1996  
13.917.000  
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Transkop-Bitola  Nemecko  BALTH.PAPP-Munich  Doprava  1.058.000 

Radika-Debar  Rakúsko  KNAUF GmbH Sádra  3.483.000 

Jugotutun-
Krivogastani  

Grécko  A.T.I.C.A.E.  Tabak  47.000 

Bibrok-Kumanovo  USA  Retrospettiva INC-Beverly Hills Textil  340.500 

Ladna valalnica-
Skopje  

Lichtenštajnsko Balcan steel-Lichtenštajnsko  Čierna 
metalurgia 

21.000.000 

Jugotutun-
Kavadarci  

Holandsko  Intabex Holandsko  Tabak  2.413.000 

Mokel-Bitola  Britské 
panenské 
ostrovy 

Eastern Europe Investments 
Inc  

Textil  276.500 

Makstil-Skopje  Lichtenštajnsko Duferco Skop Investment LTD Čierna 
metalurgia 

11.500.000 

Spolu v 1997  
40.118.000 

Usje-Skopje  Grécko, 
Švajčiarsko  

Titan, Holderbank Financiere Glaris  Cement 30.000.000 

Pivara-Skopje  Grécko  Balkanbrew Holding LTD  Pivovar  34.000.000 

Spolu v 1998  
64.000.000 

RZ Skopje-
FAMORD  

USA  Engineering Technology 
Services  

Strojárstvo  253.000 

Tutunski kombinat-
Skopje  

Slovinsko Tobacna-Lubjljana  Tabak  3.000.000 

Transkop-Bitola  Nemecko  BALTH.PAPP-Munich  Doprava  141.000 

RZ KPOR-Skopje  Britské 
panenské 
ostrovy 

Repro one LTD.  Admini. 
sslužby  

199.116 

OKTA-Skopje  Grécko  Hellenic Petroleum  Rafinéria  32.000.000 

Spolu v 1999  
35.593.116 

RZ Skopje-
FAMORD 

USA Engineering Technology 
Services 

Strojárstvo 349.670 

Fabrika za kabli-
Negotino 

Nemecko Alskop GmbH-
Frankfurt/M 

Káble 2.865.590 

Pivarnica-Bitola Švajčiarsko Kenrich GmbH Pivovar 1.330.000 

Konzeks-Skopje Slovinsko Fructal-Ajdovshchina Ovocné džúsy 589.050 

ADOR Makedonija Veľká Británia QBE Inter.Insurance 
LTD-London 

Poisťovníctvo 14.822.900 

Stopanska banka-
Skopje 

Grécko, 
EBRD, IFC 

National bank of Grécko 
(65%), EBRD (10%), IFC 
(10%) 

Bankovníctvo 46.422.710 

FZC Kumanovo Nemecko KUPP.BALL und 
Transthandel Frankfurt/D 

Kovové rúrky 3.345.120 

MHK Zletovo-Veles Panama FILO Business INC. Olovnaté /zinkové 
huťe 

1.016 

Learnica-Ohrid Švajčiarsko KID Kapital, Imobilien 
ZUG 

Stavebníctvo 111.600 

Komuna-Skopje  Slovinsko Valkarton-Logatec  Papier 1.051.850 

Feni-Kavadarci  Francúzsko SCMM  Železiarske a 
niklové bane a hute 

2.250.000 

KIK- Kumanovo Cyprus  Tihama Overseas LTD, 
Nicosia 

Keramika 333.584 
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Mermeren 
kombinat-Prilep 

Grécko FHL Kirijakidis S.A. Mramor 9.607.800 

Bucim-Radovis  USA  EurAm Partners LLC, 
Washington DC  

Medená baňa 1.616.364 

Spolu v 2000  
75.331.455 

EMO-Ohrid  Juhoslávia  KD Aparat-Niksik  El. 
Transformátory  

791.75 

RZ Institut-Skopje  Britské 
panenské 
ostrovy 

Repro One LTD.  Výskumný inštitút 179.64 

IGM Proleter-Vinica  Rakúsko  ZVG GmbH  Stavebný materiál 80.95 

Zito Luks-Skopje  Grécko Elbisko SA Atika  Pečené potraviny 14.009.000 

Skopski saem-
Skopje  

Slovinsko ERA Velenje  Obchod 2.890.000 

Spolu v 2001  
17.951.340 

Zdroj: Macedonian Privatization Agency: Privatization in the Republic of Macedonia,  

2002
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3.2.2 Nezamestnanos ť

Nezamestnanosť je to, čo obyčajných ľudí asi najviac zaujíma a podľa čoho oni hodnotia 

úspešnosť vlády a hospodársky vývoj. Miera nezamestnanosti je počítaná ako počet  

nezamestnaných osôb k celkovej pracovnej sile. Keďže vývoj na trhu práce je primárne 

determinovaný ekonomickou aktivitou domáceho hospodárstva, môžme si tendencie 

zamestnanosti v Macedónii vyvodiť z jej ekonomického vývoju. 

Predpovedateľným dopadom poklesu produkcie začiatkom deväťdesiatych rokov bolo 

zvýšenie nezamestnanosti. Od roku 1989 do 1992 počet zamestnaných osôb klesol o 20,3 

%.67 Za obdobie 1989 – 1994 bol pokles počtu zamestnaných osôb 24,1 %, čo bolo dvakrát 

menej ako bol pokles reálneho spoločenského produktu v danom období (43,6 %).68 Pokles 

počtu zamestnaných v neekonomických sektoroch bol za túto periódu signifikantne menší 

ako pokles počtu osôb zamestnaných v ekonomických sektoroch (5,1 %, resp. 28 %).69

Náklady na jednotku práce v dôsledku zvyšujúcej sa nezamestnanosti klesali, čo aspoň

čiastočne zlepšilo konkurencieschopnosť domácich podnikov a pomohlo macedónskym 

exportérom. 

Tab. č. 11: Počet zamestnaných (indexy vzhľadom k decembru minulého roku) 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Celkovo 100,8 96,0 94,2 94,3 93,4 95,3 90,4 

Ekonomické aktivity 100,7 95,4 93,4 93,5 92,0 93,9 88,0 

Neekonomické aktivity 101,1 99,1 97,8 97,8 99,3 100,8 99,0 

Osoby h ľadajúce zamestnanie 101,2 103,8 104,7 103,9 102,2 110,8 116,6 

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1995 

Privatizácia a reštrukturalizácia podnikov spustené v minulých rokoch priniesli 

racionalizáciu výroby a prepúšťanie nadbytočnej pracovnej sily. S týmto javom bolo treba 

počítať, nakoľko v krajine existovala veľká prezamestnanosť. Permanentný pokles 

zamestnanosti priniesol Macedónii nechvalné prvenstvo medzi vtedajšími 

transformujúcimi sa krajinami.  

----------------------------------------------- 
67 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 4 
68 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994, s. 7 
69 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994, s. 7 
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Po tom, čo hospodársky rast v roku 1996, nepriniesol očakávané vytvorenie nových 

pracovných miest (produkcia bola realizovaná vďaka zvyšujúcej sa produktivite práce), 

bola rozpoznaná štrukturálna povaha chronickej nezamestnanosti v spojení 

s cyklickými faktormi. Jej významné zníženie nie je teda možné v krátkom období. 

Medzitým dosiahla miera nezamestnanosti neuveriteľných 36 % v roku 1997.70  

Vláda schválila Zákon o zvýšení zamestnanosti platný od roku 1998. Podľa tohto zákonu 

boli podniky vyňaté z povinnosti platiť príspevky a daň z príjmu za dodatočného 

zamestnanca prijatého k pôvodnému počtu zamestnancov. Tieto poplatky prebrala po dobu 

dvoch rokov vláda. 

Najväčší počet nezamestnaných bolo v populácii vo veku medzi 15 a 24 rokmi a medzi 

ženami (70,9 %, resp. 37,6 % v roku 1998). Alarmujúcou bola štruktúra nezamestnanej 

populácie. Nezamestnaných medzi absolventmi základného vzdelania bolo v roku 1998     

45,6 %, zatiaľ čo so sekundárnym vzdelaním to bolo 93,3 %. Viac ako polovica 

nezamestnaných si prácu hľadalo už viac ako štyri roky. Najviac zamestnaných bolo 

v priemysle a baníctve (28,2 % z celkového počtu zamestnaných osôb), poľnohospodárstve 

a rybolovu (18,9 %).71

Nezamestnanosť klesla v roku 2001 „len“ na 30,5 %.72 Miera nezamestnanosti síce klesala 

aj v minulých rokoch, ale tento nízky stav bol spôsobený skôr špecifickými faktormi 

daného vojnového roku: 

• povolaním veľkej časti mladých nezamestnaných do bezpečnostných zložiek 

republiky, 

• aktivácia nezamestnaných v rámci polície a vojenských rezervných síl, 

• štatistický výskum bol posunutý z aprílu na október daného roku, kvôli bojom 

prebiehajúcim na časti územia, 

• nižšia životná úroveň obyvateľstva donútila ľudí v dôchodku akceptovať aspoň

krátkodobú prácu. 

-----------------------------------------------
70 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 5 
71 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1998, s. 13 - 14 
72 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 5 
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Aktívna populácia sa v tomto roku teda zvýšila. Samozrejme, opačný trend bol očakávaný 

v nasledujúcom roku, po ukončení krízy, keď sa špecifické okolnosti vrátili do „normálu“. 

Miera nezamestnanosti začala opätovne stúpať, od roku 2006 mierne klesá. Pre rok 2007 

bola miera nezamestnanosti určená na 34,9 %.73

Graf č. 6: Miera nezamestnanosti v Macedónii za obdobie 1991 – 2000 (v %)  
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Graf je zostrojený podľa  údajov výročných správ Národnej banky Republiky Macedónie 
za roky 1992 – 1995 a Štatistického apendixu za štvrtý kvartál roku 2007.  
Zdroj: Výročné správy Národnej banky Republiky Macedónie za roky 1992 – 1995 

Štatistický úrad Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický 
apendix 

Riešenie štrukturálnej nezamestnanosti je prioritou  každej macedónskej vlády. Zatiaľ, ako 

indikujú vysoké čísla, bez väčších úspechov. 

Alarmujúca je spomínaná skladba nezamestnaného obyvateľstva (skôr ľudia so základným 

vzdelaním) a fakt, že nezamestnanosť mladých ľudí do tridsiatky je okolo 50 %. Mnohí 

tak opúšťajú Macedóniu a hľadajú prácu hlavne v západnej Európe. Nájsť ich môžeme 

mnohých aj v Prahe. Pritom sú to ľudia, ktorí vyštudovali vysoké školy, ale pracujú ako 

predavači či čašníci v baroch. V porovnaní s domovom si tu, napriek tomu, že na vyššie 

pozície väčšinou nedosiahnu, žijú pomerne slušne.  

-----------------------------------------------
73 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 5 



  

- 48 - 

3.2.3 Inflácia

Ako mnohé krajiny na počiatku transformácie na tržne orientovanú ekonomiku, aj 

Macedónia po osamostatnení bojovala s rastúcou a slušné medze presahujúcou infláciou. 

Tá akcelerovala čoskoro po odtrhnutí sa od juhoslovanskej federácie.  

V roku 1992 inflácia po miernom raste v minulých rokoch vyskočila o 1925,2 %, merané 

v maloobchodných cenách. Životné náklady sa zvýšili o 1780,3 % a ceny priemyselných 

výrobkov o 2148,6 %.74

Macedónia sa situáciu rozhodla riešiť anti - inflačnými opatreniami mierenými na 

kľúčové odvetvia hospodárstva: 

• reštriktívna menová politika, 

• vyrovnaný rozpočet, 

• fixný menový kurz denáru, 

• kontrola miezd, 

• cenová kontrola niektorých výrobkov. 

Cieľom bola stabilizácia inflácie na priemernej mesačnej 4,5% úrovni koncom roku 1992. 

Tento cieľ sa ukázal ako neudržateľný a po dynamickom vývoji v prvých troch 

kvartáloch roku 1992 bolo nutné ho prispôsobiť novým podmienkam. Cielená priemerná 

mesačná miera inflácie bola zvýšená. Okrem toho prebehla devalvácia denáru voči 

nemeckej marke o 66,7 %. Menová politika NBRM zostala reštriktívnou  ako pôvodne. 

V priebehu roku 1992 sa trend i miera inflácie výrazne menili. Celkovo môžme za prvé 

obdobie považovať začiatok roku do apríla, keď bola Macedónia ešte súčasťou dinárovej 

zóny. Akcelurujúca inflácia bola spôsobená hlavne monetizáciou rozpočtového deficitu 

bývalej Juhoslávie. Ako už spomenuté, 26. apríla sa Macedónia odtrhla od dináru 

a zaviedla vlastnú menu – macedónsky denár. Súčasne bol tiež spustený anti - inflačný 

program. Za štyri mesiace padla miera inflácie o 65,8 %. V septembri roku 1992 bol 

spustený upravený anti - inflačný program s cieľovou priemernou mesačnou úrovňou 

inflácie 23 %. Do konca roku potom už inflácia oscilovala v rozmedzí 10 až 21 %               

----------------------------------------------- 
74 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1992, s. 9  
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mesačne, priemerne za posledné štyri mesiace 16,1 %. Najviac vzrástli ceny služieb 

a poľnohospodárskych produktov (96 %, resp. 87,4 %).75  

Hospodárska politika raného obdobia samostatného štátu mala za úlohu postupné 

znižovanie inflácie, zvyšovanie ekonomickej aktivity a udržanie ekonomickej stability. 

Stabilizačná politika bola vykonávaná reguláciou ponuky peňazí a rast peňažnej ponuky, 

konkrétne agregátu M1, bol základným strednodobým cieľom  menovej politiky.  

V roku 1993 bola tiež spustená menová reforma, ktorá mala zabezpečiť vyššiu účinnosť

menovej politiky a umožniť využívať úrokové sadzby a menové kurzy pri dosahovaní jej 

cieľov.  

Rok po vytvorení vlastnej meny bola cena väčšiny výrobkov určovaná voľne (84 %).76

Pod štátnou kontrolou zostali ceny energií, výrobky základnej spotreby, dopravy, 

telekomunikácie a verejných služieb.  

V tabuľke č. 12 si môžeme prehliadnuť rast cenovej hladiny za prvú polovicu 

deväťdesiatych rokov.   

Tab. č. 12: Rast cien (cenová hladina v decembri daného roku k cenovej hladine decembru 

roku predchádzajúceho) 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Maloobchodné ceny 2832,5 202,4 357,9 2055,7 310,7 138,8 106,5 
Ceny výrobcov 2957,8 141,8 381,5 2248,6 276,1 128,6 102,2 
Poľnohospodárske výrobky 2379,1 260,4 261,9 2546,4 263,0 187,4 87,1 
Ceny služieb 3225,5 306,8 244,6 1746,1 434,6 196,0 120,9 
Maloobchodné ceny (spolu) 2863,4 220,5 329,7 2025,2 329,6 155,4 109,2 

Životné náklady 2945,1 215,6 313,4 1880,3 348,2 155,4 108,8 

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1995 

V roku 1995 bolo najoslavovanejším úspechom vyššia cenová stabilita. Dosiahnutá bola 

vďaka koordinovaným anti - inflačným opatreniam menovej a fiškálnej politiky, politiky 

zmenného kurzu a reštriktívnej mzdovej politiky. Macedónii sa podarilo znížiť infláciu 

dokonca na jednociferné číslo – 9,2 % ročne.77 Medzi tranzitívnymi ekonomikami si         

----------------------------------------------- 
75 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1992, s. 9 - 10 
76 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 9 
77 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1995, s. 11 



  

- 50 - 

Macedónia viedla v tomto roku pomerne dobre, ale stále mala mieru inflácie v porovnaní 

s najvyspelejšími krajinami vyššiu o 6 percentných bodov. 

Nasledujúci rok priniesol mierny hospodársky rast, na ktorom mala zásluhu práve 

pretrvávajúca nízka miera inflácie, ktorú sa podarilo udržať aj napriek devalvácii denáru 

v roku 1997. Inflácia vtedy dosiahla 2,6 %,78 čím Macedónia (spolu s Chorvátskom) 

vykázala najmenšiu mieru inflácie medzi krajinami v transformácii pre daný rok.  

Za povšimnutie stojí markantné zvýšenie cien poľnohospodárskych produktov       

o 19,3 %79 v dôsledku ich zníženej ponuky na macedónskom domácom trhu. Situáciu mali 

na svedomí hlavne nové dohody s Juhosláviou, Slovinskom a Chorvátskom o vzájomnom 

voľnom obchode. 

V roku 1998 bola zaznamenaná dokonca deflácia 0,1 %.80 Cieľová miera inflácie 

dohodnutá s Medzinárodným menovým fondom však bola 3 % ročne. Nízke hodnoty boli 

spôsobené hlavne nepredvídateľným prepadom cien poľnohospodárskych výrobkov o viac 

ako 25 % kvôli nemožnosti umiestniť ich na Juhoslovanský či európsky trh.81

V roku, keď eskalovala kríza v susednej Juhoslávii a jej autonómnej oblasti Kosovo, 

Macedónia bola schopná zachovať si cenovú stabilitu. Po ukončení konfliktu a otvorení 

hraníc a transportných koridorov, poklesla ponuka potravín na domácom trhu, čo zvýšilo 

späť ceny poľnohospodárskych produktov – jedného z hlavných determinantov miery 

inflácie. Ceny nepotravinárskych priemyselných produktov sa zvýšili v dôsledku 

zvyšovania svetových cien ropy. 

Vyššia miera inflácie v roku 2000 (meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla 5,8 %82) 

mala prechodný charakter. Ako ďalej uvidíme, bola spôsobená v prevažnej miere 

špecifickými či jednorazovými faktormi v danom roku. Základné generátory inflácie 

zostali teda nezmenené. Zapôsobili hlavne: 

• ďalšie zvyšovanie cien ropy, 

• zhodnotenie amerického doláru, 

----------------------------------------------- 
78 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 
79 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 14 
80 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 
81 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1998, s. 12 
82 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 
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• dvojnásobné zvýšenie cien elektriny v apríli tohto roku,83 

• zavedenie DPH v apríli v rámci fiškálnej refory,84

• zvýšenie cien niektorých výrobkov a služieb priamo spravovaných vládou,85

• nízka miera inflácie minulého roku (-1,1 %86), s ktorou sa tohtoročný vývoj cien 

porovnával. 

Na rozdiel od obdobia spred desiatich rokov, keď turbulencie cenovej hladiny pôsobili 

Macedónii seriózne problémy, v novom tisícročí sa podobné situácie zatiaľ nedostavili. 

Začiatkom deväťdesiatych rokov, keď sa krajina osamostatňovala a navyše začínala cestu 

transformácie, bolo k neprimeranej miere inflácie dosť dôvodov. Tie sa, samozrejme, 

neopakovali, ale aj tak mohlo niekoľko faktorov  spôsobiť signifikantné výkyvy cenovej 

hladiny. Bol to jednak vojenský konflikt  medzi Macedóncami a etnickými Albáncami 

žijúcimi v krajine (2001), zavedenie eura v Európskej menovej únii (2002) ako aj zmena

zákona o DPH (2003). Avšak nestalo sa tak a priemerná ročná miera inflácie sa udržiava 

v primeraných medziach. 

Dokonca, čo je celkom pozoruhodné, od roku 1995, keď sa podarilo skrotiť infláciu na 

jednociferné číslo, stabilita cenovej hladiny prispieva ako jeden z najhlavnejších faktorov 

k priaznivému makroekonomickému prostrediu. Podieľa sa tak veľkým dielom, spolu so 

stabilným zmenným kurzom denáru, na raste hospodárskeho výkonu krajiny. 

Nasledujúca tabuľka približuje vývoj priemernej ročnej inflácie, meranej indexom 

spotrebiteľských cien, v Macedónii v posledných rokoch. Pre rok 2007 bola odhadnutá 

inflácia na 2,3 %.87

----------------------------------------------- 
83 V roku 2000 bola cena elektrickej energie zvýšená dvakrát – v januári o 10 % a znova v apríli. Obyčajne sa ceny 
elektriny v apríli znižovali na tzv. letný tarif, avšak v tomto roku bolo zvyšovanie na zimný tarif v októbri 1999 
pozdržané a presunuté na apríl nasledujúceho roku. 
84 Zavedenie DPH malo jednorazový dopad na zvýšenie cenovej hladiny. V nasledujúcich mesiacoch sa účinok síce 
vyčerpal, avšak vysoká inflácia v apríli sa musela zákonite prejaviť v priemernej ročnej miere inflácie, ktorá bola vyššia 
ako po minulé roky. 
85 Poštovné služby, povinné poistenie vozidiel a i. 
86 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 2000, s. 14 
87 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 
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Graf č. 7: Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien 
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Zdroj: Štatistický úrad Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický  
 apendix 

V (nielen) ekonomicky ťažšom roku 2001 sa miera rastu cenovej hladiny dostala na 

strednú, stále však jednocifernú, úroveň 5,5 %.88 Napriek vyšším číslam to bol priaznivý

výsledok a cenová stabilita bola pýchou a hlavným cieľom centrálnej banky. V danom 

roku pôsobili viaceré, väčšinou však neekonomické faktory: 

• liberalizácia cien múky a chleba, 

• zvýšený dopyt po cudzích menách ako dôsledok psychologických faktorov počas 

krízy, 

• zvýšené ceny poľnohospodárskych výrobkov jednak kvôli suchu a jednak kvôli 

zníženej produkcii na územiach zasiahnutých konfliktom, 

• opätovné zvýšenie cien niektorých verejných služieb ako štátnej pošty 

a telekomunikácií. 

Decelerujúce tendencie pokračovali aj v nasledujúcom období troch rokov. Macedónii sa 

podarilo udržať cenovú a kurzovú stabilitu aj po tom, čo veľká časť Európy prešla na novú 

menu euro.  

Proinflačným faktorom bola úprava dane z pridanej hodnoty v 200389. Tento akt však 

mal len jednorazový efekt na všeobecnú cenovú hladinu v ekonomike (evidentný mesačný 

nárast cien v apríly daného roku), ktorý postupne pominul a nemal významný dopad na      

----------------------------------------------- 
88 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 
89 Sadzba 19 % bola znížená na 18 %, ale zároveň rozšírená na väčšinu produktov dovtedy zdanených len 5% sadzbou 
DPH. 
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priemernú hodnotu miery inflácie. Naopak dôležitým prodeflačným faktorom bol pokles  

cien poľnohospodárskej produkcie, jednak v dôsledku zlacnenia bieleho chleba a jednak 

vďaka vstupu Macedónie do WTO  v roku 2005. Zníženie cla na poľnohospodárske 

výrobky zo zahraničia nielen, že dovolilo znížiť ceny dovozov, ale navyše prinútilo aj 

domácich producentov znížiť ceny svojej produkcie.  

Návrat k vyšším číslam znamenal rok 2006 (3,2 %90) nasledovaný trochu úspešnejším 

rokom 200791. Priemerná miera inflácie pre prvý kvartál roku 2008 je odhadovaná na     

9,5 %92. V poslednom období, bohužiaľ, rastú hlavne ceny jedla a výdaje týkajúce sa 

bývania. 

----------------------------------------------- 
90 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 
91  Od roku 2007 zahrňuje štruktúra indexu spotrebiteľských cien aj kategórie ako reštaurácie a hotely a iné predtým 
nezahrnuté služby. 
92 Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický apendix, s. 3 



  

- 54 - 

3.2.4 Zahrani čný obchod 

Posledným zo štvorice hlavných makroekonomických veličín, najviac vypovedajúcich 

o hospodárskom stave a vývoji krajiny, je zahraničný obchod a zahraničná obchodná 

politika. V posledných desaťročiach ich význam narastá a aj malá zem ako Macedónia má 

čo ponúknuť ostatným krajinám. Vzhľadom na malý domáci trh, nie celkom dobre 

vyvinutý priemysel a relatívne slabú kúpyschopnosť obyvateľstva, je pre túto krajinu 

obchod s inými štátmi dôležitý. V skutočnosti je na exporte závislá.  

Ako už niekoľkokrát spomínané, Macedónska republika, krajina vo vnútrozemí Balkánu, 

bola hodne poznamenaná uvalením medzinárodných sankcií na Srbsko a Čiernu Horu ako 

aj blokádou uvalenou Gréckom voči nej samej. Tradičné trhy boli nedostupné, navyše 

transportné koridory zablokované. Macedónia sa musela snažiť umiestniť svoju produkciu 

na iné zahraničné trhy. 

Konkurencieschopnosť i množstvo macedónskych vývozov a zahraničných dovozov do 

krajiny ovplyvňoval v prvých rokoch samostatnosti, okrem iného, vývoj domácej meny93

a menová politika krajiny. Rané zahraničné hospodárske vzťahy samostatnej Macedónskej 

republiky môžme rozdeliť na dve obdobia charakterizované rozdielnymi podmienkami 

a možnosťami. Za prvú periódu  môžme považovať dobu od osamostatnenia do 

monetárnej nezávislosti Macedónie v apríli 1992, druhou je potom doba od odtrhnutia sa 

od dináru do konca roku 1992.  

V prvej perióde boli ekonomické vzťahy krajiny regulované ešte reguláciami bývalej 

Juhoslávie, ktorá sa však nachádzala v poslednej fáze rozpadu. Zahraničný obchod 

dosiahol v tomto období veľmi nízkej úrovne. Politika zmenného kurzu denáru bola 

vykonávaná v súlade s ekonomickými cieľmi Juhoslávie. S výnimkou Slovinska 

a Chorvátska obchodovala Macedónia s ostatnými štátmi federácie až do svojej monetárnej 

nezávislosti v rámci jedného spoločného trhu (v dinároch). 94 

----------------------------------------------- 
93  Najprv juhoslovanského dináru, nasledovne macedónskeho denáru od 26. apríla 1992. 
94 Kvôli rozpusteniu informačného systému po disintegrácii Juhoslávie, nemožnosti zaznamenávania výmeny zboží 
a služieb medzi bývalými republikami federácie, prípadne s niektorými inými krajinami mimo bankový systém (ilegálne 
transakcie alebo hotovostné transakcie vykonávané mimo bankové kanály), či jednoducho z nedostatočnej vybavenosti 
inštitúcií na zber takýchto dát, nie sú k dispozícii údaje o obchodných transakciách Macedónskej republiky s ostatnými 
krajinami. Uvádzaná analýza zahraničných ekonomických vzťahov v prvých rokoch samostatnosti bola teda urobená na 
základe zahraničných hotovostných zmenných transakcií v rámci bankového systému Republiky Macedónie.
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Dinár  bol stabilný voči nemeckej marke, ale fluktuoval voči ostatným konvertibilným 

menám v pásme fluktuácií daných mien voči DM na svetových devízových trhoch. Aj 

napriek dvojnásobnej devalvácii dináru v tomto období, mienených ako podpora 

juhoslovanským exportérom, zostal kurz dináru ďaleko za svojou reálnou hodnotou.  

Monetárna nezávislosť mala priniesť lepšie ekonomické podmienky. Bohužiaľ, 

Macedónia nebola schopná vytvoriť do konca roku 1992 systematické zákonodarstvo pre 

túto oblasť, a tak juhoslovanské zákony zostávali v platnosti aj v tomto období. Pre vývoj 

samostatnej republiky to však nebolo vhodné riešenie. Fixácia meny na nemeckú marku 

a fluktuácia voči ostatným konvertibilným menám pokračovala aj v tomto období, zmenný 

kurz macedónskeho denáru k nemeckej marke bol fixne stanovený na 360:1, vrátane 60% 

predpokladanej devalvácie.  

Nekonzistentný zmenný systém a z neho vyplývajúca nízka disciplína ekonomických 

subjektov, neexistencia devízového trhu, kde by si dovozcovia mohli zakúpiť cudzie meny 

pre potreby svojej produkcie, relatívne nízky zmenný kurz denáru a povinnosť subjektov 

predať 30 % zarobenej cudzej meny Národnej Banke za oficiálny zmenný kurz, 

charakterizovali obdobie od aprílu do konca druhého roku samostatnosti.  

Systém fixovania denáru voči DM bol opustený v poslednom kvartáli a nahradený 

vytváraním zmenného kurzu voči košu siedmich konvertibilných mien. Proces 

doprevádzala spomínaná prvá devalvácia. V prvej polovici roku 1993 bol opustený aj tento 

systém a denár začal voľne plávať. Jeho kurz vytvárala ponuka a dopyt na devízových 

trhoch. 

Plávajúci zmenný kurz silne ovplyvnil pozitívne výsledky platobnej bilancie (prebytok 

bežného účtu v 1993 bol 51 mil. USD, v 1992 7 mil. USD).95 Zahraničný obchod vykázal 

v 1993 čistý vývoz vo výške 152 mil. USD, čo bolo medziročne nárast o 123,5 %.96

Prevažná časť obratu zahraničného obchodu bola vykázaná po zavedení nového systému 

zahraničnej výmeny.  

----------------------------------------------- 
95 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 41 
96 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 42 
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Obchod v režime fixného dináru znamenal zníženie cenovej konkurencieschopnosti 

dovozu (v roku 1990 o 54,2 %, v 1991 o 42,8 %). Po vytvorení vlastnej meny a nastavení 

fixného zmenného kurzu denáru voči nemeckej marke importy opätovne dosiahli svojej 

úrovne z roku 1989, dokonca sa zvýšili svoju konkurencieschopnosť o 60 %.97 

Macedónski exportéri až také šťastie nemali. V dôsledku nekonzistentnej implementácie 

anti – inflačnej politiky vlády v období po menovom odtrhnutí sa a oneskorených 

a neadekvátnych opravách zmenného kurzu denáru si ich výrobky cenovú 

konkurencieschopnosť neudržali. Koncom roku bola síce o 9,3 % vyššia ako rok predtým, 

bola však o 12,4 % nižšia v porovnaní s rokom 1989.98  

Rastúci dopyt po devízach priniesol nielen rast inflácie, ale aj doprovodný efekt 

zvýšeného neoficiálneho kurzu denáru. Rozdiel medzi oficiálnym a „čiernym“ zmenným 

kurzom denáru priniesol potrebu úprav oficiálneho kurzu macedónskej meny. Bohužiaľ, 

napriek varovným signálom a upozorneniam, boli tieto úpravy urobené neskoro 

a v podstate aj tak problém neoficiálneho kurzu denáru nevyriešili. Prvá devalvácia 

prebehla v októbri, druhá potom v decembri daného roku.  

Graf č. 8: Pohyby oficiálneho a neoficiálneho kurzu denáru voči DM  v roku 1992 
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Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1992 

----------------------------------------------- 
97 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 34 
98 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1993, s. 34 
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K medzinárodným sankciám voči severnému susedovi sa pridalo v roku 1994 uzavretie 

hraníc s Gréckom. Pripočítaním zlého stavu komunikácii, v smere východ – západ, sa 

transakčné náklady na transport dovozu či vývozu enormne zvýšili. Nepriaznivý vplyv mal 

aj pokles hodnoty amerického doláru, vzhľadom na jeho veľké zastúpenie na účtoch za 

exportované zboží (v 1994 klesol dolár voči denáru o 9,1 %).99 Deficit bežného účtu bol 

financovaný hlavne použitím nových úverov zo zahraničia – od Svetovej banky

a Medzinárodného menového fondu. 

Prehlbovanie deficitu bežného účtu a rast množstva dovozov pokračuje aj v nasledujúcom 

období. Podrobnejšie sa ním zaoberá nasledujúca kapitola. 

----------------------------------------------- 
99 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1994, s. 68 
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3.2.4.1 Deficit bežného ú čtu 

Deficit bežného účtu bol roky spôsobovaný hlavne veľkým deficitom obchodného účtu. 

Napriek menovým i fiškálnym politikám zameraným na jeho zníženie, medziiným aj 

devalvácii denáru v 1997, sa dokonca zhoršoval. Exporty rástli pomalšie, ako bolo 

očakávané, aj napriek uzavretým zmluvám o obchodnej spolupráci s Európskou úniou, 

rastúcej produktivite práce či znižujúcim sa nákladom na jednotku práce.  

Negatívne vplývalo zhoršovanie sa politickej situácie v susednom Kosove i samotnej 

Juhoslávii, uvalenie administratívnych obmedzení na macedónsku produkciu Juhosláviou 

a zvyšovanie svetových cien kovov. Macedónske vývozy síce získavali späť svoju 

konkurencieschopnosť, ale boli charakteristické nízkym stupňom spracovania a teda 

nízkou pridanou hodnotou. Najväčšie zastúpenie vo vývoze mali produkty z lisovaného 

železa, košele pre mužov a nezliatinový zinok. 

Eskalácia krízy v Kosove a Juhoslávii prinútila zrevidovať plány Macedónie zredukovať

zvyšujúci sa deficit obchodného účtu. Schodok bežného účtu bol očakávaný na 422 mil. 

USD.100 Prekvapivo, macedónska republika si v tomto roku viedla pomerne dobre. Deficit 

bežného účtu bol signifikantne znížený o 55,7 % v porovnaní s minulým rokom (z 8,5 % 

HDP v 1998 na 3,9 % v 1999).101 Pozitívny výsledok však nebol dosiahnutý významným 

znížením schodku obchodného účtu, ale znížením deficitu služieb a prebytkom na účte 

bežných transferov.  

Zahraničný obchod poklesol hlavne kvôli nemožnosti umiestniť produkty na 

juhoslovanskom trhu a uzavretí dopravných koridorov kvôli vojne, čo malo zas za 

následok zrušenie mnohých obchodných zmlúv s partnermi v EU a USA.  

Všetky tieto problémy sa však vyriešili skončením vojenského konfliktu v druhej 

polovici roku 1999. Opätovný prístup na tradičné trhy, voľné cesty a obnovenie kontraktov 

s Európskou úniou a USA bolo podporené oživením železiarskeho a oceliarskeho 

priemyslu (po predchádzajúcich anti – dumpingových opatreniach Európskej Únie)       

----------------------------------------------- 
100 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1999, s. 45 
101 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1999, s. 45 
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a pozoruhodným boomom textilného priemyslu. V prvom kvartáli roku 2000 bol navyše 

obchod intenzívnejší vďaka dovozom pred zavedením dane z pridanej hodnoty v apríli 

toho roku. 

Napriek snahám macedónskych vlád o zmenšenie deficitu bežného účtu, sa stávajúci trend 

nemení. Nasledujúci graf sleduje stav bežného a obchodného účtu Macedónie v období 

1993 – 2000. Zväčšujúci sa deficit zahraničného obchodu je jasne viditeľný. Dovozy aj 

vývozy majú oba rastúcu tendenciu, bohužiaľ, importy rastú rýchlejšie. Schodok 

obchodnej bilancie sa tak stále prehlbuje. Udržateľnosťou tohto stavu sa zaoberá 

nasledujúca kapitola. 

Graf č. 9: Bilancia bežného účtu a obchodná bilancia Macedónie v rokoch 1993 – 2006 
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Graf č. 10: Vývozy, dovozy a obchodná bilancia Macedónie v rokoch 1993 – 2006 
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3.2.4.2 Udržate ľnos ť deficitu obchodného ú čtu 

Od vyhlásenia nezávislosti v roku 1991 deficit obchodného účtu, t.j. export komodít mínus 

import komodít, rástol. V roku 2004 dosiahol 1230 mil. USD – najviac od roku 1994 

a dvojnásobok z roku 1998. Export pokrýval len 58 % celkového vývozu. 102 Zjednodušene 

by sa dalo povedať, že obyvatelia a firmy Macedónie utratili na import takmer 

dvojnásobok toho, čo zarobili na exporte.103 

Obchodný deficit rastie nie len v absolútnych hodnotách, ale aj ako podiel na hrubom 

domácom produkte. Za dekádu od roku 1994, keď predstavoval 5,5 % HDP, narástol na  

21 % HDP v roku 2003. 104 Súčasne aj deficit bežného účtu platobnej bilancie, na ktorom 

má, mimochodom,  deficit bežného účtu najväčší podiel, považovaný za vysoký. 

V období od 1993 do 2001 tvoril obchodný deficit 70 % čistého odlivu cudzej meny 

z krajiny, v rokoch 2002 – 2004 to bolo dokonca 90 %. 

Naopak, príliv  cudzej meny do Macedónie, používaný na krytie obchodného deficitu, 

pochádzal zo štyroch hlavných zdrojov, ktoré predstavovali 81,3 % čistého prílivu cudzej 

meny v období 1993 - 2004:105

1. súkromné transfery (45,2 %), 

2. zahraničné pôžičky a komerčné úvery (14,3 %), 

3. priame zahraničné investície (13,5 %), 

4. zahraničná pomoc a iné oficiálne transfery (8,3 %). 

Okrem týchto štyroch zdrojov sa na pokrytie deficitu obchodu používajú devízové rezervy 

krajiny.106

----------------------------------------------- 
102 Bulletin Ministerstva financií Macedónskej republiky, Analýza deficitu obchodného účtu, 2005, s. 90 
103 V roku 2004 bol vývoz 1673 mil. USD a dovoz 2903 mil. USD, t.j. z každých troch dolárov zarobených na predaji 
macedónskych produktov v zahraničí, takmer päť dolárov bolo minutých na dovezené zboží. 
104 Bulletin Ministerstva financií Macedónskej republiky, Analýza deficitu obchodného účtu, 2005, s. 90 
105 Bulletin Ministerstva financií Macedónskej republiky, Analýza deficitu obchodného účtu, 2005, s. 91 
106 Aj keď devízové rezervy nie sú zdrojom cudzej meny pre krajinu, často sa používajú práve na krytie schodku cudzej 
meny v platobnej bilancii.  
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Súkromné transfery tvorili najväčší zdroj cudzej meny pre Macedóniu v posledných 20 

rokoch: 

1. nakúpená a predaná cudzia mena t.j. hotovosť na devízovom trhu Macedónie, 

2. prevody fyzických osôb z a do zahraničia, 

3. ostatné transfery, najmä dôchodky. 

Najväčším zdrojom cudzej meny je hotovosť na devízovom trhu Macedónie. Určitá časť

tejto hotovosti pochádza z výberu rezidentmi od nerezidentov za zboží a služby, ako súčasť

šedej ekonomiky. Menšia časť zdrojov cudzej meny sú potom súkromné transfery 

fyzickým osobám v Macedónii, väčšinou ako transfery emigrantov svojím príbuzným.  

Aj keď sa tento zdroj krytia deficitu obchodu permanentne zvyšuje, v posledných rokoch 

sa príliv súkromných transferov ukazuje ako nedostatočný. Dôvodom je fakt, že deficit 

obchodného účtu rastie intenzívnejšie. Ak budú súkromné transfery v budúcnosti pokrývať

stále menšie percento tohto deficitu, Macedónia sa už nebude môcť spoliehať na tento 

zdroj, ako to robí dnes. Okrem toho, aj keby pokrývali dané transfery rovnaký podiel

deficitu ako doteraz, zvyšná časť deficitu, ktorá má byť pokrytá z iných zdrojov, sa tiež 

zvyšuje.107

Zahraničné pôžičky a komerčné úvery boli v posledných 20 rokoch druhým najväčším 

zdrojom cudzej meny pre Macedóniu. Každý zahraničný úver je čistým prílivom cudzej 

meny v platobnej bilancii za rok, keď ho Macedónci dostanú.  

Avšak, mena získaná týmto spôsobom zvyšuje externú zadlženosť krajiny  t.j. pasíva 

štátu a domácich právnych subjektov voči zahraničným veriteľom. Táto kategória zahrňuje 

úvery od organizácií ako Medzinárodný menový fond či od vlád iných krajín, ako aj úvery 

macedónskych súkromných podnikov od komerčných bánk. V poslednej dekáde hrubý 

externý dlh stále rastie, dosahujúc 2410 mil. USD v roku 2006 (v roku 1998 to bolo 1470 

mil. USD).108

----------------------------------------------- 
107 Napríklad, v roku 2000 zostalo pokryť z iných zdrojov 289 mil. USD. V roku 2004 to už bolo 512 mil. USD. Pritom 
súkromné transfery v oboch obdobiach pokrývali približne rovnaký podiel deficitu obchodného účtu (63 %, resp. 58 %) 
108 Národná banka Republiky Macedónie, Hlavné ekonomické indikátory pre Macedónsku republiku, 2008 
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Krytie deficitu obchodného účtu rastúcim externým dlhom je pre Macedóniu                       

neudržateľné v dlhom období. Úvery kryjú síce schodok v rokoch, keď ich Macedónia 

dostane, neriešia však jeho problém. Skôr sa dá povedať, že ho zhoršujú. Splatením 

úverov a úrokov dochádza k ešte väčšiemu odlivu cudzej meny z krajiny. 

Tab. č. 13: Celkový zahraničný dlh Macedónie ako podiel HDP v rokoch 1994 – 2006      
(v mil. USD) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zahrani čný 
dlh (% HDP) 37,2 32,1 26,5 30,3 41,1 40,9 43,1 43,5 43,5 39,7 38,7 39,1 38,1

Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Hlavné ekonomické indikátory pre 
Macedónsku republiku, 2008 

Priame zahraničné investície ako tretí zdroj majú trochu zvláštne postavenie. Ak totiž 

zahraničný investor kúpi podnik v Macedónii, prostriedky, ktoré doňho investuje sú pre 

Macedóniu prílivom cudzej meny na platobnej bilancii. Väčšina týchto investícií však bola 

investovaná do podnikov, ktoré nič nevyvážajú, ale predávajú svoje produkty a služby 

macedónskym občanom a firmám. Takto sú priame zahraničné investície jednorazovou

záležitosťou, ktorá neprinesie v budúcnosti zvýšenie prílivu cudzej meny do Macedónie. 

Jedná sa hlavne o investície v telekomunikačnom sektore (Makedonski Telekomunikacii a 

Cosmofon), bankovom sektore (Stopanska banka, Tutunska banka, Alfa banka a ProCredit 

Bank) a sektore poisťovníctva (QBE Makedonija a Vardar Osiguruvanje).  

Navyše, tieto investície dokonca vytvárajú nové odlivy meny z krajiny, nakoľko časť

dividend z ročného zisku putuje do zahraničia. Samozrejme, že priame zahraničné 

investície majú aj pozitívne stránky ako tvorba nových pracovných miest, podporujú nové 

poznatky a skúsenosti, ktoré prispievajú k ekonomickému rastu a i. Bohužiaľ, čo sa týka 

platobnej bilancie, tá sa nemôže dlhodobo zlepšiť, ak sa investori nezamerajú aj na firmy 

orientované na vývoz. 

Zahraničná pomoc a ostatné oficiálne transfery, obdržané od vlád iných krajín 

a medzinárodných organizácií, je štvrtým väčším zdrojom krytia obchodného deficitu. 

Tento zdroj nie je veľmi stabilný. Väčšiu zahraničnú podporu dostala Macedónia v rokoch 

bezprostredne po konflikte v Kosove a samotnej Macedónii (2000, resp. 2002) a teda boli 
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mierené hlavne na rehabilitáciu a rekonštrukciu poničeného hospodárstva. Na tento zdroj 

sa Macedónia všeobecne spoliehať nemôže. 

Stávajúci trend je pre Macedóniu neudržateľný v dlhom období. Najväčšie zdroje 

financovania schodku obchodného účtu sú v budúcnosti nestabilné. Preto je potrebné tento 

deficit znižovať. Teda jednak zvýšiť množstvo vývozov a jednak znížiť množstvo dovozov, 

najlepšie oboje.  

K podpore exportu môžu prispieť: 

• zníženie hodnoty denáru a teda zníženie relatívnej ceny macedónskeho exportu 

v na zahraničnom trhu, 

• pritiahnutie priamych zahraničných investícií do podnikov orientovaných na export, 

• posilnenie konkurencieschopnosti exportných firiem,

• bezcolný dovoz materiálov používaných na výrobu produktov na vývoz. 

Zníženie hodnoty denáru má, samozrejme, krátkodobý a strednodobý vplyv aj na zníženie 

množstva importovaného tovaru (zvýšením jeho relatívnej ceny v domácej krajine). 

Ďalšími možnosťami sú primeraná colná politika a podpora domácich výrobkov

samotným macedónskym obyvateľstvom. 
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3.2.4.3 Obchodní partneri Macedónie 

V polovici deväťdesiatych rokov sa mení geografická skladba macedónskeho 

zahraničného obchodu. Export sa odkláňa od východných trhov v prospech vyspelých 

krajín a vývoz na trhy bývalej Juhoslávie zažíva renesanciu.  

V roku 1996 bolo 43 % celkových vývozov smerovaných do vyspelých krajín, prevažne 

do Európskej únie a USA, 41 % do bývalej Juhoslávie (takmer výlučne do Srbska 

a Čiernej Hory, Slovinsko bolo skôr importným partnerom) a 14 % na trhy strednej a 

východnej Európy. V roku 1995 boli tieto pomery porade 43 %, 16 % a 37 %.109

Obchod s Bývalou republikou Juhoslávie sa v danom roku v podstate strojnásobil110, čím 

si tradičný partner vydobyl späť niekdajšie prvenstvo v obchode s Macedóniou. Druhým

najdôležitejším partnerom bolo Nemecko, najväčší obchodný partner v rokoch 1992 – 

1995 (v období sankcií voči Srbsku a Čiernej Hore a gréckej blokády). V roku 1996 sa 

exporty aj importy do Nemecka, ale čiastočne aj Talianska, relatívne dosť znížili.111  

Tretím  v poradí bolo spomínané Slovinsko. Pozitívny prínos malo obnovenie obchodných 

vzťahov s Gréckom, ktoré po dva a pol roku blokád otvorilo svoje hranice. Stalo sa tak 

šiestym najdôležitejším partnerom pre Macedóniu.112 Rusko aj napriek tendenciám posunu 

obchodu na západ naďalej zostáva jedným z hlavných importérov Macedónie. 

Naopak, obchod s Bulharskom, cez ktoré bol organizovaný prevoz macedónskej 

produkcie a dodávok zboží do krajiny v čase sankcií a blokád, sa po otvorení hraníc 

znížil – exporty o celých 87 % a importy o 58 %.113 Zmena bola spôsobená aj nepriaznivou 

politickou a finančnou situáciou v Bulharsku v danom období. 

Toto poradie sa ani v nasledujúcich rokoch veľmi nemenilo. Zvýšil sa obchod s USA, 

Tureckom, Chorvátskom, Bosnou a Hercegovinou a znížil počet importov zo Slovinska. 

Macedónia úspešne rozvíjala aj obchodné vzťahy s krajinami EFTA, najdôležitejším 

partnerom v tejto skupine bolo Švajčiarsko. 

----------------------------------------------- 
109 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1996, s. 41 
110 Z 85 mil. dolárov v roku 1995 na 241 mil. dolárov. Celkový vývoz do štátov bývalej Juhoslávie sa medziročne zvýšil 
zo 190 mil. na 363 mil. dolárov. 
111 Počas roku 1996 poklesli exporty do Nemecka o 25 %, importy z tejto krajiny o 17 %. 
112 Počas roku 1996 sa dovozy z Grécka zdvojnásobili a vývozy do Grécka sa zvýšili šesťkrát.
113 Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa, 1996, s. 41 
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Graf č. 11: Vývozy Macedónie do vybraných krajín  
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Graf je zostrojený podľa  údajov výročných správ Národnej banky Republiky Macedónie 
za roky 1992 – 2003 a Štatistického apendixu za štvrtý kvartál roku 2007.  
Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa,  1992 – 2003 

Štatistický úrad Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický  
apendix 

Graf č. 12: Dovozy Macedónie z vybraných krajín 
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Graf je zostrojený podľa  údajov výročných správ Národnej banky Republiky Macedónie 
za roky 1992 – 2003 a Štatistického apendixu za štvrtý kvartál roku 2007.  
Zdroj: Národná banka Republiky Macedónie, Výročná správa,  1992 – 2003 

Štatistický úrad Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický  
apendix 
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Ako už spomenuté, Nemecko a Bývalá republika Juhoslávie sa preli o prvenstvo 

v macedónskom zahraničnom obchode od polovice deväťdesiatych rokov. Rýchly rast 

obchodu s Juhosláviou po zrušení sankcií je veľmi dobre viditeľný. V tomto období 

v exportoch dokonca značne predbehla Nemecko. Pokles vývozu do Juhoslávie je 

zaznamenaný v rokoch 1998 a 1999 – kvôli administratívnym obmedzeniam 

Juhoslávie, krízy v Kosove a nasledovnému vojenskému konfliktu.  

Na grafoch je dobre vidieť podstatne zvýšené obchodné aktivity medzi Macedóniou 

a Bulharskom v rokoch sankcií spojených národov voči Srbsku a Čiernej Hore a gréckej 

blokády a jeho následný pokles po ich odstránení. Cez túto krajinu viedli náhradné 

transportné cesty a zastupovala nedostupný juhoslovanský a grécky trh. Opätovné 

obnovenie obchodných stykov s južným susedom, po ústupku gréckej vlády ohľadom 

uznania Macedónie ako samostatného štátu, a odstránenie blokády hraníc môžeme 

sledovať na rastúcich krivkách  patriacich danej krajine. V posledných rokoch dokonca 

veľmi dravo dobieha Nemecko a Srbsko a Čiernu Horu. Obchod Macedónie s Gréckom 

napriek nedoriešeným politickým otázkam kvitne.  

Rovnako je možné vidieť, ako Rusko strácalo na význame pre macedónske vývozy zatiaľ, 

čo jeho importy sú stále aktuálne – nezvyčajne strmá krivka vykazuje extrémne 

zvyšovanie objemu dovážaného zboží.
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3.2.4.4 Komoditná skladba zahrani čného vývozu 

Ako môžeme vidieť z nasledujúcich tabuliek, macedónsky vývoz sa za posledných 

päť rokov skoro strojnásobil a dovoz, ktorý bol už v roku 2003 o hodne vyšší, viac ako 

zdvojnásobil. Tabuľky dokumentujú zmeny množstva obchodovaných komodít podľa 

medzinárodnej klasifikácie (SITC - Standard International Trade Classification) a aj 

z pohľadu koncového použitia daného zboží.  

V podstate, rast vývozu bol zaznamenaný v takmer všetkých sledovaných skupinách 

(v sledovanom období poklesol len export minerálnych palív a príbuzných materiálov). 

Najmarkantnejšie tempo rastu zaznamenalo tržné zboží (SITC) a priemyselné spotrebné 

výrobky (z pohľadu rozdelenia využitia). Zvýšený vývoz týchto dvoch skupín bol 

vykázaný v rokoch 2006 a 2007, po tom čo Macedónia v roku 2005 vstúpila do WTO , 

a tiež poukazuje na odklon od vývozu nespracovaného materiálu a výrobkov k zboží 

s vyššou pridanou hodnotou. Tento proces je prirodzený pre transformujúcu sa krajinu 

a Macedónia ukazuje, že ešte stále skrýva nevyužitý vývozný potenciál. 

Macedónsky dovoz, ktorý takmer počas celej existencie samostatnej Macedónie, 

prevyšoval jej vývoz, v danom období rástol. Taktiež všetky sledované kategórie vykazujú 

rast množstva obchodovanej produkcie, aj keď dynamika nie je tak veľká ako u dovozov. 
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Tab. č. 14: Macedónsky vývoz podľa hospodárskeho využitia produktov (v mil. USD) 

EXPORT 2003 2004 2005 2006 2007 
Spolu 1,367.0 1,675.9 2,042.3 2,400.7 3,356.2
SITC 
Jedlo a živé zvieratá 92 125,6 167,2 191,1 248,1
Nápoje a tabak 137,1 127,8 163,1 192 207,3
Surové materiály, nepoživateľné, okrem palív 39,9 44,1 67,8 111,8 170,1
Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály 73,7 78,3 163,6 225,1 165,1
Rastlinné a živočíšne oleje a tuky 0,8 7 2,9 2,2 2,6
Chemické produkty a p. 70,2 73,4 90,8 100,5 132,2
Tržné zboží triedené podľa materiálu 398,1 552,7 682,8 852,6 1502,7
Stroje a dopravné prostriedky 80,6 92,6 109,9 117,9 149,8
Priemyselné spotrebné zboží 471,8 570,8 590,5 604,1 776,5
Komodity a predmety obchodu nezahrnuté v SITC 2,7 3,5 3,7 3,5 1,9
Koncové využitie 
Výrobné materiály 669,2 816,2 1110,4 1393,7 2072,5
Kapitálové zboží 22,3 30,6 39,9 51,5 75,5
Spotrebné zboží 674,5 827,7 891,2 954,3 1208
Ostatné 0,9 1,3 0,8 1,3 0,2
Zdroj:  Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický  

apendix 

Tab. č. 15: Macedónsky dovoz podľa hospodárskeho využitia produktov (v mil. USD) 

IMPORT 2003 2004 2005 2006 2007 
Spolu 2306,4 2931,6 3232,8 3762,7 5227,5
SITC * 
Jedlo a živé zvieratá 271,2 337,5 343,2 369 513,9
Nápoje a tabak 24,2 28 31,1 32,1 37,8
Surové materiály, nepoživateľné, okrem palív 60 77,4 106,7 133,6 293,5
Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály 323,1 397,8 619,2 760,1 979,4
Rastlinné a živočíšne oleje a tuky 24,5 52,9 30 30,6 46,8
Chemické produkty a p. 254,9 281 334 365,3 482,8
Tržné zboží triedené podľa materiálu 333,2 740,8 950,5 1118,8 1483
Stroje a dopravné prostriedky 434,2 504,5 563,1 688,6 1030,8
Priemyselné spotrebné zboží 128,7 171,9 252,9 260,9 354,4
Komodity a predmety obchodu nezahrnuté v SITC 452,4 340,1 2,1 3,6 4,7
Koncové využitie 
Výrobné materiály 1492,5 1904,7 2099 2453,3 3389,9
Kapitálové zboží 285,9 312,8 348,5 419,7 639,7
Spotrebné zboží 525,2 711,8 783,2 886,1 1193,2
Ostatné 2,7 2,3 2,1 3,6 4,6
Zdroj:  Národná banka Republiky Macedónie, Štvrťročná správa IV/2007, Štatistický  

apendix 
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4 Macedónia na ceste do EU 

Napriek desaťročiu utlmeného hospodárstva, hlavne v dôsledku externých šokov, sa 

ekonomický výkon Macedónie v posledných rokoch zlepšuje - rast HDP je na slušnej 

úrovni, inflácia sa drží v stanovených medziach, deficit bežného účtu sa darí znižovať

a vláda začala s odporúčanými štrukturálnymi reformami. Makroekonomická stabilita 

minulých rokov, ktorá daný v celku uspokojivý stav umožnila, bude základom rastu aj 

v ďalších obdobiach. Na vytvorenie potrebných pracovných miest však bude treba, okrem 

iného, zlepšiť podnikateľské klíma a kvalitu inštitúcií.  

Podobne ako aj ostatné krajiny bývalej Juhoslávie, by Macedónia rada vstúpila v blízkej 

budúcnosti do Európskej únie. Spolu s Chorvátskom získala v roku 2005 štatút 

kandidátskej krajiny . Chorvátsko síce plní kritéria úspešnejšie, ale aj Macedónska 

republika urobila v posledných dvoch rokoch pokroky smerom k vstupu do EU. Veľa toho, 

samozrejme, stále zostáva ešte urobiť.  

Napriek všeobecnému priaznivému verejnému názoru ohľadom integrácie do EU, zostáva 

spoločnosť stále rozdelená ohľadom mnohých kľúčových otázok týkajúcich sa 

koexistencie a integrácie rozdielnych komunít a otázok zmeny ústavy. Vyriešenie 

týchto problémov bude podstatné, aby sa predišlo výbuchom nacionalizmu, ktorý v 

minulosti v regióne napáchal mnohé škody a tiež pre ľahšie presadzovanie potrebných 

politických aj ekonomických reforiem. Samotná Macedónia síce vojenský konflikt v roku 

2001 ešte do konca daného roku ukončila, urobila niekoľko krokov k lepšiemu spolužitiu 

macedónskeho a albánskeho obyvateľstva,115 ale staré krivdy medzi národnosťami 

nezmizli. Členovia komunít sa skôr iba tolerujú. Tento stav je veľmi krehký  a potláčané 

emócie by sa mohli znovu predrať na povrch. 

Pre Európsku úniu je preto okrem ekonomických otázok, dôležité najmä udržanie mieru a 

dobrých susedských vzťahov medzi štátmi v balkánskom regióne. Nedávne pozdvihnutie 

ohľadom referenda v Kosove pritiahlo pozornosť späť k tomuto problému.  

----------------------------------------------- 
115 V novele ústavy sa hovorí obecne o menšinách, nikde sa albánska komunita konkrétne nespomína, ale je jasné, že sa 

v podstate jedná hlavne o etnických Albáncov. 
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4.1 Proces vstupu do EU 

Proces vstupu do Európskej Únie začal Stabilizačnou a asociačnou dohodou v roku 2001 

(s platnosťou od 2004) a bol podporený Európskym partnerstvom v roku 2004. V roku 

2005 Európska komisia uznala snahu Macedónie pri plnení dohodnutých podmienok 

a kritérií a v decembri toho roku udelila Európska rada Macedónii štatút kandidátskej 

krajiny . Diskusia o vstupe do NATO sa uberá podobným pozitívnym smerom. 

Z macedónskej perspektívy je vstup do NATO a Európskej únie považovaný za 

nevyhnutný. Tento názor je rozšírený medzi väčšinou politických i občianskych 

spoločností napriek určitému sklamaniu macedónskych očakávaní ohľadom plnenia sľubov 

západnými zemami a nesúhlasu s leteckým útokom NATO počas vojny v Kosove. NATO 

je považované za účinný stabilizačný prvok v regióne. Čo sa týka Kosova, väčšina 

macedónskeho obyvateľstva sa zhodne na tom, že pre Macedóniu je stabilné, demokratické, 

otvorené a prosperujúce Kosovo dôležitejšie ako jeho politický štatút.  

Macedónska republika podala svoju žiadosť o členstvo v Európskej Únii v marci roku 

2004. Tento krok je považovaný za časť historického vývoja, v ktorom krajiny západného 

Balkánu prekonávajú politickú krízu  vo svojom regióne a sami sa orientujú na oblasť

mieru, stability a prosperity, ktorú Európska únia predstavuje. V tzv. Programe pre 

západný Balkán z Tessaloniki z 2003 Európska únia zdôrazňuje, že „tempo ďalšieho 

pohybu krajín západného Balkánu smerom k Európskej únii leží v ich vlastných rukách 

a bude závisieť na schopnosti každej krajiny implementovať reformy, a tým rešpektovať

kritériá určené Európskou radou v Copenhagenu a podmienky Stabilizačného 

a asociačného procesu“.115

Európska rada sa v Copenhagenu ešte v roku 1993 zhodla na tom, že „pridružené krajiny 

strednej a východnej Európy sa môžu stať členom Únie, pokiaľ si to želajú. Prístupový 

proces sa začne ako náhle je krajina schopná prevziať záväzky členstva splnením 

ekonomických a politických podmienok. 

----------------------------------------------- 
115 Vlastný preklad citácie z: Správa komisie Európskych spoločenstiev, Stanovisko Komise k žiadosti Bývalej 
jugoslovanskej Republiky Makedonie o členství v Evropskej únii, s. 2 
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Členstvo v Európskej únii vyžaduje: 

• aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu inštitúcií garantujúcu demokraciu, 

právne normy, ľudské práva, rešpekt a ochranu menšín (politické kritériá), 

• existenciu fungujúcej tržnej ekonomiky ako aj kapacitu zvládnuť tlak súťaže 

a tržných síl Európskej únie (ekonomické kritériá),

• schopnosť prevziať záväzky členstva, vrátane dodržiavania cieľov politických, 

ekonomických a monetárnej únie.“116

Pri analyzovaní žiadosti Macedónie o vstup teda Európska Komisia skúmala schopnosť

tejto krajiny splniť kritériá z Copenhagenu a kritériá Stabilizačnej a asociačnej dohody, 

ktorá zahrňovala, okrem iného, najmä podmienku spolupráce s Medzinárodným trestným 

tribunálom pre bývalú Juhosláviu. 

V roku 2005 pri hodnotení žiadosti Macedónie, bola krajina ohodnotená v oblastiach 

plnenia politických kritérií  pomerne pozitívne - ako krajina so stabilnými 

demokratickými inštitúciami, správne fungujúcimi, spolupracujúcimi a rešpektujúcimi 

hranice svojich kompetencií. Priaznivo boli hodnotené aj kroky podniknuté 

v implementácii Ohridskej dohody117 – pokrok urobený od roku 2001 bol dokonca 

považovaný za kľúčový pre posilnenie stability krajiny. Právne normy sa postupne 

konsolidujú, značné snahy boli pozorované v oblasti reformovania polície v posledných 

rokoch. 

Samozrejme, zostáva v týchto oblastiach podniknúť ešte mnoho dôležitých krokov, aby sa 

zabezpečilo dodržiavanie právnych noriem na celom území štátu. Predpokladá sa 

pokračovanie a intenzifikácia reformy polície, ktorá je kľúčová pre efektívnejšie 

fungovanie polície a súdnictva. Prvé kroky boli podniknuté v roku 2003 zmenou Ústavy 

dovoľujúcej použitie špeciálnych metód policajného vyšetrovania pod súdnou kontrolou. 

Krajine bolo odporučené tento smer vývoju udržiavať. 

----------------------------------------------- 
116 Vlastný preklad citácie z: Správa komisie Európskych spoločenstiev, Stanovisko Komise k žiadosti Bývalej 
jugoslovanskej Republiky Makedonie o členství v Evropskej únii, s. 2 
117 Po ukončení vojenského konfliktu medzi etnickými Macedóncami a Albáncami žijúcimi v krajine v júli roku 2001, 
bola v auguste podpísaná aj Ohridská dohoda za prítomnosti predstaviteľov Európskej únie, NATO a USA. Strany sa 
v nej bezpodmienečne zaväzujú nepoužiť násilie na dosiahnutie politických cieľov a priznávajú, že neexistuje teritoriálne 
riešenie etnických sporov. Ďalej sa zaväzujú budovať multi – etnický štát. Dohoda garantuje jeho jednotu a teritoriálnu 
integritu, hlavne zmenou Ústavy v prospech etnických menšín a decentralizáciou kompetencií na lokálne správne 
jednotky.   
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Kriticky  bola hodnotená vysoká úroveň korupcie v Macedónii. Napriek určitým snahám 

o jej (aspoň) obmedzenie stále zasahuje do hospodárskeho, spoločenského a politického 

života obyvateľov krajiny.  

Podľa hodnotiacej komisie v Macedónii v súčasnej dobe nie sú nejaké veľké problémy 

v oblasti rešpektovania základných práv. Bolo urobených niekoľko ústavných 

i legislatívnych zmien zabezpečujúcich ochranu práv menšín. 

Krajina taktiež plne spolupracuje s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú 

Juhosláviu.  

V politickej oblasti zostáva aj po viac ako dekáde stále nevyriešená diskusia s Gréckom

o názve krajiny. 

Ohľadom hospodárskych politík a teda aj plnenia ekonomických kritérií vládne 

v  Macedónskej republike politický konsenzus. To z časti prispelo k makroekonomickej 

stabilite v krajine s nízkou infláciou, v podstate vyváženým verejným financiám a nízkej 

verejnej zadlženosti. Liberalizácia cien a obchodu, ako aj privatizácia, sú z veľkej časti 

ukončené. Finančný sektor sa tiež zdá byť stabilným. 

Pracovná sila je vybavená aspoň základným vzdelaním, dopravná a telekomunikačná 

infraštruktúra je v celku dobrá. 

Hodnotenie Európskej komisie však spomína aj mnohé oblasti, na ktorých je potreba ešte 

zapracovať. Správnemu fungovaniu tržnej ekonomiky bránia niektoré inštitucionálne 

slabosti ako pomalé a ťažkopádne administratívne procedúry, nedostatky v súdnictve 

a limitovaný pokrok v majetkovej a pozemkovej registrácii. Tieto nedokonalosti spôsobujú, 

že podnikateľské klíma v Macedónii nestimuluje toľko investície, hlavne zahraničné, 

a rast ekonomiky. Fungovanie trhu práce a finančného trhu je nedostatočné, čo zas 

podporuje vysokú nezamestnanosť a zabraňuje v prístupe podnikov k úverom. Domáce 

i zahraničné investície sú nedostatočné a prispievajú k nízkemu rastu produktivity 

a zhoršovaniu konkurencieschopnosti. Ďalším závažným problémom je existencia značne 

veľkej neformálnej oblasti ekonomiky. 

V zahraničnom obchode môžeme nájsť nevyváženú štruktúru komoditného vývozu. Spolu 

s hore spomenutými nedoriešenými otázkami by Macedónia mala veľké problémy 

vydržať konkurenčné tlaky na jednotnom trhu.  
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Preto sú krajine odporúčané ďalšie štrukturálne reformy  zamerané na zlepšenie 

fungovania tržnej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti. 

Schopnosť Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónie prevziať záväzky členstva bola 

hodnotená podľa splnenia záväzkov zo Stabilizačnej a asociačnej dohody a podľa pokroku 

zaznamenaného v implementácii a vymáhateľnosti tzv. acquis communautaire118 (ďalej 

len acquis). V oboch oblastiach bol zaznamenaný úctyhodný, i keď niekedy trochu 

oneskorený, pokrok. 

Oblasti, ktoré potrebujú väčšiu pozornosť sú najmä implementácia a vymáhateľnosť

legislatívy, či slabá kapacita súdov a administratívy. 

Macedónska republika by nemala mať problémy so splnením acquis v stredne dlhom 

období v sektoroch ako ekonomická, monetárna, podniková a priemyselná politika, 

štatistika, vzdelávanie a kultúra, veda a výskum, zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej 

politike ako aj v externých vzťahoch. 

Naopak, v oblastiach ako voľný pohyb zboží, súťažnej politike, finančnej kontrole či 

ochrane intelektuálneho vlastníctva musí Macedónia veľmi skoro podniknúť výrazné 

kroky , inak v stredne dlhom období nebude schopná splniť požiadavky určené acquis. 

Hodnotenie Európskej komisie vyznieva v celku pozitívne. Skutočnosť je, samozrejme, 

trochu zložitejšia a je možné nájsť aj pesimistickejšie názory. Nasledujúce odstavce, snáď, 

aspoň načrtnú zložitý vývoj a situáciu v krajine. 

Hlavné problémy Macedónie by sa dali zhrnúť ako etnické trenie a korupcia.  

Aj keď to tak nevyzerá, v podstate takmer všetky ostatné ťažkosti sa od týchto dvoch 

odvíjajú.  

Počas turbulentných 15 rokov si Macedónia dokázala udržať stabilitu a nezávislosť. Po 

ukončení konfliktu v roku 2001 stála proti problémom, ktoré by mohli ohroziť jej 

spoločenský mier, prosperitu ako aj integráciu do Európskej únie. Macedónia sa musela 

vážne zaoberať otázkami ako vytvorenie modernej občianskej demokracie, zvýšenie           

----------------------------------------------- 
118 Acquis communautaire: odborný výraz pro právně a politicky dosažený stav integrace EU, označení podmínek, které 
musejí uchazeči o přijetí při svém vstupu do EU převzít jako právní a politické závazky. 
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transparentnosti a efektívnosti vlády, miestnou korupciou a verejným cynizmom. Ako 

spomenuté v hodnotení krajiny, s niektorými sa Macedónia úspešne vysporadúva, niektoré 

ale zostávajú problémom aj naďalej. 

Za dôležitú otázku bola v roku 2001 považovaná ochrana ľudských práv jednotlivcov. 

Predtým než sa zlepší situácia v tejto oblasti nie je, pravdepodobne, možné očakávať

výrazné zlepšenie ani v ostatných problémových oblastiach. Macedónia tiahla v minulosti 

k ochrane práv skupín a zlyhala v budovaní inštitúcií na ochranu individuálnych práv. 

Situácia sa od roku 2001 neustále zlepšuje, ale aj tak majú etnické menšiny v krajine stále 

pocit, že sú štátom voči etnickým Macedóncom diskriminovaní. 

Najviac je vďaka svojej početnej prevahe počuť práve albánsku menšinu. Zhodujú sa na 

tom, že členovia ich komunity sú druhoradými občanmi macedónskej republiky, niektorí 

z nich dokonca ani po dlhých rokoch nedostali macedónske občianstvo, zatiaľ čo mnohí 

etnickí Macedónci, ktorí v Macedónii nikdy nežili, majú macedónsky pas. Albánci sa cítia 

ukrivdení, zdôrazňujúc akceptáciu macedónskej ústavy a snahu o udržanie stability krajiny 

(o tom by sa možno v súvislosti s vojnou v 2001 dalo diskutovať...).  

Naopak, etnickí Macedónci majú pocit, že štát od vyhlásenia nezávislosti národnostné 

menšiny do vlády a verejného života postupne vo veľkej miere zahrnul. Práva menšín

zabezpečuje, okrem iných, medzinárodná Konvencia na ochranu práv národných menšín 

ako aj Konvencia Spojených národov o občianskych a politických právach. Podporené boli 

práve v roku 2001 prijatím Ohridskej dohody. Menšiny majú zákonom garantované, 

samozrejme, takmer všetky práva ako macedónska väčšina. Medzi inými treba spomenúť

základné a stredné vzdelanie v rodnom jazyku119 či uznanie reči menšiny ako národného 

jazyka, ak ním hovorí viac ako pätina obyvateľov120. Albánci údajne sa svoj 

nacionalizmus potláčať nesnažia. 

Okrem diskriminácie etnických menšín je jablkom sváru rozdielna ekonomická situácia 

týchto dvoch skupín. Vyrovnaná životná úroveň by mohla trenie aspoň trochu zmierniť. 

----------------------------------------------- 
119 S vysokoškolským vzdelaním je to už trochu ťažšie. V roku 2001 bola v Skopje otvorená Univerzita juhovýchodnej 
Európy – súkromná univerzita poskytujúca vyučovanie v macedónčine, albánčine a angličtine. O tri roky neskôr pribudla 
k dvom univerzitám v Skopje a Bitole Štátna univerzita v Tetove. Táto univerzita bola v podstate pokračovaním 
Tetovskej univerzity fungujúcej už v minulosti, avšak bez legálneho štatútu.  
120 momentálne sú teda úradnými jazykmi macedónčina a albánčina 
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Decentralizácia vlády spojená s väčšou transparentnosťou a zodpovednou, nie na 

etnickom princípe obsadzovanou, administratívou by mohlo tiež toto trenie zmenšiť. 

Bohužiaľ, zatiaľ sú miestne administratívne jednotky príliš malé na to, aby mohli k tomuto 

cieľu prispieť. Zmienenú preferenciu etnických Macedóncov nespomínajúc. 

Slabé inštitúcie dovolili v Macedónii vzniknúť „príbuzenskej“ politike 121 a korupcii . 

V takejto situácii, ktorá systematicky podrýva verejnú dôveru, sa všeobecnému cynizmu

a nedostatku rešpektu voči zákonom nemožno diviť. Samozrejme, tieto faktory 

obmedzujú zdravý rast ekonomiky a príliv potrebných investícií, a preto by vybudovanie 

solídnych verejných inštitúcií, vykorenenie korupcie a posilnenie dôvery malo byť na 

prvých miestach programu vlády. 

Po vojne sa v tejto oblasti dali veci do pohybu a decentralizácia začala kritickú fázu svojej 

implementácie – prenos kompetencií a zdrojov z centrálnej na miestne správy v celej rade 

sektorov. Okrem iného sa na magistráty preniesla zodpovednosť za výber daní z príjmu, 

DPH a majetkovú daň. V ďalších fázach majú nasledovať blokové granty, napríklad, na 

vzdelanie. Proces však spomaľuje mnoho faktorov ako nedostatočný prístup magistrátov 

k relevantnej databáze. Bohužiaľ, niektoré mestské správy stále nie sú dostatočne silné a 

pripravené na novú zodpovednosť a stále závisia na operatívnej a finančnej podpore 

„zhora“.  

Podobne sa nedarí vykynožiť spomínanú korupciu, ktorá siaha naozaj do všetkých oblastí 

spoločenského i ekonomického života. So žltou obálkou sa dostanete všade, pre synáčika 

zabezpečíte prijatie na univerzitu, či mu kúpite rovno titul, pre seba nejakú tú fabriku, 

manželke teplé miestečko v miestnej správe... Korupcia a úplatkárstvo v tej či onej forme 

sú v Macedónii na bežnom poriadku dňa. Paradoxne k tejto situácii prispeli aj západné 

mocnosti.  

Počas ťažkého obdobia rozpadu Juhoslávie, sankcií uvalených na Srbsko a Čiernu Horu 

Spojenými národmi a gréckej blokády krajina trpela navyše aj regionálnymi konfliktami . 

V tomto čase bola pomoc USA, Európskeho spoločenstva či Bezpečnostného paktu pre 

južnú Európu nevyhnutná. Očakávania Macedónie ohľadom pomoci z vyspelejších krajín 

----------------------------------------------- 
121 politika „ja bráchovi, brácha mne“ 
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v otázkach jednak ekonomických a jednak stabilizácie v regióne neboli naplnené. Podobne 

po vypuknutiu krízy v susednom Kosove či v samotnej Macedónii sa medzinárodným 

jednotkám nepodarilo dostať situáciu pod kontrolu tak rýchlo a účinne, ako by si 

obyvatelia postihnutých oblastí priali. Väčšina Macedóncov ešte do dnes verí, že západ 

preferuje Albáncov a situáciu v regióne podcenil.  

Uzavreté transportné koridory, vysoká nezamestnanosť a nízka životná úroveň vytvorila 

v Macedónii podhubie pre čiernu ekonomiku a korupciu.  

V tomto svetle je diskutabilná aj vysoká oficiálne vykázaná nezamestnanosť (36 % v roku 

2006).122 Na čierno sa pracuje z núdze, ale aj z princípu - tradícia zdedená z minulých 

rokov. Ďalším príjmom rodiny sú potom sociálne dávky. Odhadovaná skutočná

nezamestnanosť však stále prekračuje 25 %. Účinným liekom by bol rapídnejší 

ekonomický rast podporený štrukturálnymi reformami. Odborníci odporúčajú ďalšie 

reformy v oblasti daní z príjmu, zrušenie vydávania licencií ako podpora malých 

a stredných podnikateľov, umožniť zamestnanie na polovičný úväzok zrušením 

minimálnych sociálnych príspevkov či reformovať školský systém, aby bol ľudský kapitál 

atraktívnejší pre zamestnávateľov. K obmedzovaniu práce na čierno by mal pomôcť lepší 

monitorovací systém zameraný na neoprávnených poberateľov dávok sociálneho 

zabezpečenia. 

Transformácia stále pokračuje a Macedónia bola dokonca pochválená za vykonané 

reformy. V roku 2006 ich spustila v najväčšom množstve medzi krajinami západného 

Balkánu. Zamerané boli na reštrukturalizáciu podnikov a ich vedenia, prijatie 

insolvenčného zákona, zjednodušenie procedúry založenia a registrácie firmy. Ďalšie 

reformy sa týkali platobného systému, trhu s cennými papiermi či nebankových finančných 

inštitúcii. Spomeňme ešte pokračujúcu privatizáciu v sektore energetiky, vodohospodárstva 

či zmeny v oblasti infraštruktúry. 

Nesledujúca tabuľka zhrňuje výsledky dosiahnuté balkánskymi krajinami v ich snahe 

o transformáciu krajiny na tržnú ekonomiku. Vidíme, že  Macedónsko si vedie v celku 

dobre, podľa týchto údajov sa dokonca môže rovnať s Chorvátskom. Bohužiaľ, na vstup  

----------------------------------------------- 
122 Národná banka republiky Macedónie, Hlavné ekonomické indikátory pre Macedónsku republiku, 2008 
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do Európskej únie zostáva toho ešte mnoho urobiť v politickej, ekonomickej i sociálnej 

sfére... 

Tab. č. 16: Indikátory transformácie pre rok 2006 

Podniky Trhy a obchod Finan čné inštitúcie Infra- 
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Albánsko 3 4 2+ 4+ 4+ 2 3- 2- 2 
Bosna a 

Hercegovina 3- 3 2 4 4- 2- 3- 2- 2+ 
Macedónia 3+ 4 3- 4+ 4+ 2 3- 2+ 2 

Srbsko 3- 4- 2+ 4 3+ 2- 3- 2 2 
Chorvátsko 3+ 4+ 3 4 4+ 2+ 4 3 3 
Čierna Hora 3+ 3 2 4 3+ 1 3- 2- 2- 

Zdroj: EBRD, Správa o transformácii, 2006  
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5  Záver 

Macedónia nemala vo svojej histórii na ružiach ustlané. Posledné slávne obdobie, 

impérium Alexandra Veľkého, pod ktoré vtedy územie dnešnej Macedónie spadalo, 

skončilo jeho smrťou v roku 323 pred Kristom. Nasledovali obdobia kratších či dlhších 

nadvlád rôznych mocností od Rímskej ríše cez Byzanciu či Turkov. Po oslobodení sa 

z područia posledného zo spomenutých národov, počas Balkánskych vojen, sa jej územie 

stáva súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Po druhej svetovej vojne sa 

konečne ako plnohodnotný člen Juhoslovanskej federácie dostáva do povedomia Európy. 

Bohužiaľ, medzi juhoslovanskými republikami bolo Macedónsko najmenej rozvinutou, 

prevažne agrárnou krajinou. Podiel na celkovej produkcii tovarov a služieb Juhoslávie bol 

iba nepatrný. Po rozpade federácie sa Macedónia v referende osamostatnila a začala svoju 

cestu transformácie. Údery v podobe straty tradičných trhov, sankcií OSN voči Srbsku 

a Čiernej Hore a gréckeho hospodárskeho embarga počas diskusií o názve krajiny a jej 

ústave, mali zdrvujúci dopad na domácu ekonomiku. Krajinou v prvom období po 

osamostatnení otriasala vysoká inflácia, obrovský prepad HDP i veľká nezamestnanosť.  

Štát sa snažil čo najskôr pozbierať. HDP sa v polovici deväťdesiatych rokov pomaly 

prehupuje do zelených čísiel, inflácia je stlačená na jednociferné číslo v roku 1995. V roku 

1997 vykázala Macedónia spolu s Chorvátskom dokonca najmenšiu mieru inflácie medzi 

krajinami v transformácii pre daný rok. Cenová stabilita sa stáva jedným z najdôležitejších 

makroekonomických faktorov, ktoré pozitívne pôsobia na hospodársky vývoj Macedónie. 

Vysokú nezamestnanosť sa však doteraz žiadnej vláde nepodarilo znížiť na priateľnú 

úroveň a aj napriek rozsiahlej čiernej ekonomike sa skutočná nezamestnanosť odhaduje na 

viac ako štvrtinu aktívneho obyvateľstva. Najviac je nezamestnaných mladých ľudí do 30 

rokov, ktorí húfne opúšťajú rodnú krajinu a hľadajú uplatnenie hlavne v západnej Európe. 

Počas krízy v Kosove v roku 1999 sa Macedónii napriek pesimistickým očakávaniam 

darilo celkom dobre a extrémny prepad HDP nebol zaznamenaný. Cenová hladina si tiež 

zachovala viac – menej svoju stabilitu. 

Vojna medzi etnickými Albáncami a Macedóncami v samotnej Macedónii už však svoje 

stopy na hospodárstve zanechala. Pokles bol zaznamenaný v takmer všetkých 
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priemyselných odvetviach. Vďaka krátkemu trvaniu konfliktu sa mohla krajina rýchlo 

zotavovať a už v ďalšom roku v podstate pokračovala v predvojnovom vývoji. 

Horšie to bolo, a stále je, s riešením problému, ktorý krajinu do tejto situácie priviedol – 

etnické trenie medzi menšinami žijúcimi v krajine. Najmä albánska menšina, ktorá tvorí 

štvrtinu obyvateľstva krajiny, má stále, aj napriek dodatkom v ústave, pocit, že je 

macedónskou väčšinou diskriminovaná. Samozrejme, mnohé zmeny boli vykonané, aby sa 

predišlo novým výbuchom nacionalizmu, ale každá strana má svoju pravdu a emócie 

nahromadené za generácie nezmiznú za jednu dekádu. 

Mier v balkánskej oblasti sa stal prioritou aj pre Európsku úniu. Snaha Macedónskej 

republiky o zmierenie svojich národnostných skupín bola kladne prijatá a Macedónia bola 

ocenená ako jediná balkánska fungujúca multi – etnická demokracia. V roku 2005 dostala 

spolu s Chorvátskom štatút kandidátskej krajiny. 

Európska komisia kladne ohodnotila štrukturálne reformy, inštitucionálne zmeny 

i politickú pripravenosť krajiny. Čo sa však týka ekonomickej pripravenosti Macedónie na 

vstup do únie, krajina ešte nedostala zelenú. Na konkurenčný boj spoločného trhu nie je 

podľa mienky únie ešte pripravená. Ďalším často skloňovaným problémom zostáva 

všadeprítomná korupcia, ktorú sa jej nedarí vykoreniť. S takouto situáciou sa, samozrejme, 

nedá skoncovať cez noc, ale, bohužiaľ, nie sú badateľné ani nejaké veľké pokroky v jej 

potlačení. 

Spomínaný problém bol jedným z dôvodov zdvihnutia varovného prstu komisie v minulom 

roku. Reformy sa v Macedónii po udelení kandidátskeho štatútu spomalili. Medzi inými aj 

dôležitá reforma polície. Namiesto napredovania sa politická scéna zmieta medzi spormi 

politických strán jednotlivých etnických skupín. Macedónia tak prišla o možnosť začatia 

rozhovorov o vstupe v najbližšom čase. 

Macedónia je však pevne rozhodnutá ďalej postupne zvyšovať výkonnosť svojho 

hospodárstva, stabilitu a životnú úroveň pre svoje obyvateľstvo. Cesta bude dlhšia ako si 

priala, ale táto malá krajinka bude po Chorvátsku najpravdepodobnejšie ďalším členom 

únie. 



  

- 80 - 

Zoznam tabuliek, obrázkov a grafov 

Tabuľky: 

Tab. č. 1: Podiel roľníctva v jednotlivých štátoch severnej a juhovýchodnej Európy okolo 

roku 1930............................................................................................................................... 8 

Tab. č. 2: Index priemyslových výroby v rokoch 1945 – 1948........................................... 13 

Tab. č. 3: Index poľnohospodárskej výroby v rokoch 1946 - 1948 .................................... 14 

Tab. č. 4: Podiel jednotlivých odvetví na celkových investíciách v rokoch 1947 - 1951      

(v %) .................................................................................................................................... 15 

Tab. č. 5: Hrubý domáci  produkt (v miliónoch denárov)................................................... 28 

Tab. č. 6: Pokles produkcie jednotlivých výrobkov v roku 1993........................................ 33 

Tab. č. 7: Štruktúra priemyslového výstupu (medziročné ukazovatele) ............................. 33 

Tab. č. 8: Priemyselný výstup v roku 2006 ......................................................................... 37 

Tab. č. 9: Poľnohospodárska výroba (medziročné ukazovatele)......................................... 38 

Tab. č. 10: Zahraničné investície v Macedónii získané privatizáciou a post – privatizáciou 

v rokoch 1995 - 2001........................................................................................................... 42 

Tab. č. 11: Počet zamestnaných (indexy vzhľadom k decembru minulého roku) .............. 45 

Tab. č. 12: Rast cien (cenová hladina v decembri daného roku k cenovej hladine decembru 

roku predchádzajúceho)....................................................................................................... 49 

Tab. č. 13: Celkový zahraničný dlh Macedónie ako podiel HDP v rokoch 1994 – 2006      

(v mil. USD) ........................................................................................................................ 62 

Tab. č. 14: Macedónsky vývoz podľa hospodárskeho využitia produktov (v mil. USD) ... 68 

Tab. č. 15: Macedónsky dovoz podľa hospodárskeho využitia produktov (v mil. USD) ... 68 

Tab. č. 16: Indikátory transformácie pre rok 2006.............................................................. 77 

Obrázky: 

Obr. č. 1: Územie Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónie ......................................... 2 

Obr. č. 2: Mapa terénu Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónie ................................. 3 

Obr. č. 3: Macedónska ríša na vrchole vlády Alexandra III. Veľkého.................................. 6 

Obr. č. 4: Vlajky samostatnej Macedónskej republiky........................................................ 22 

Obr. č. 5: Územie dnešnej republiky Macedónie a regiónu Macedónie.............................. 23 



  

- 81 - 

Grafy: 

Graf č. 1: Vybrané ukazovatele hospodárskej úrovne oblastí SFRJ v roku 1971 ............... 20 

Graf č. 2: Vybrané ukazovatele hospodárskej úrovne oblastí SFRJ v roku 1971 ............... 20 

– relácie na 1 obyvateľa (SFRJ = 100) ................................................................................ 20 

Graf č. 3:  Miera rastu HDP v 1991 – 2006......................................................................... 32 

Graf č. 4: Priemyselný výstup za obdobie 1991 – 2006...................................................... 36

Graf č. 5: Výstup poľnohospodárskej produkcie, rybolovu a poľovníctva za periódu 1997 – 

2006 ..................................................................................................................................... 39 

Graf č. 6: Miera nezamestnanosti v Macedónii za obdobie 1991 – 2000 (v %) ................. 47 

Graf č. 7: Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien ....................................... 52

Graf č. 8: Pohyby oficiálneho a neoficiálneho kurzu denáru voči DM  v roku 1992.......... 56 

Graf č. 9: Bilancia bežného účtu a obchodná bilancia Macedónie v rokoch 1993 – 2006.. 59 

Graf č. 10: Vývozy, dovozy a obchodná bilancia Macedónie v rokoch 1993 – 2006......... 59 

Graf č. 11: Vývozy Macedónie do vybraných krajín .......................................................... 65

Graf č. 12: Dovozy Macedónie z vybraných krajín.............................................................65 
  



  

- 82 - 

Pramene: 

Literatúra: 

Bulletin of  Ministry of finance of Republic of Macedonia (2005): Analysis of the trade 
deficit of the Republic of Macedonia, dostupné z www.finance.gov.mk/gb/ 

Bishev G. (1999): Monetary policy and transition in southeast Europe 

Census of population, households and dwellings in the Republic of Macedonia (2002):
State Statistical Office of Republic of Macedonia, "Dame Gruev" - 4, Skopje, dostupné z 
www.stat.gov.mk 

Commission of the European Communities (2005): Analytical report for the Opinion on 
the application from the former Yugoslav Republic of Macedonia for EU  membership

Commission of the European Communities (2008): Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council, Western Balkans: Enhancing the 
European perspective

Košťák, V. a kol. (1982): Jugoslávie, Praha: Institut zahraničního obchodu, PRESSFOTO 

Macedonian Privatization Agency (2002): Privatization in the Republic of Macedonia

National bank of Republic of Macedonia (2008): Main economic indicators for the 
Republic of Macedonia, dostupné z www.nbrm.gov.mk 

Rychlík, J., Kouba, M. (2003): Dějiny Makedónie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha

Pelikán, J., Tejchman, M. (1994): Dějiny Jugoslávie (1918 – 1991), Karolinum 

Pirjevec, J. (2000): Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevicovy a Titovy Jugoslávie 1918 – 
1992, Argo 

Průcha, V. a kol. (1977): Hospodářské dějiny evropských socialistických zemí, Svoboda, 
Praha 

State Statistical Office of Republic of Macedonia (2007): Poverty in the Republic of 
Macedonia 2004-2006, dostupné z www.stat.gov.mk 

State Statistical office of Republic of Macedonia (2007): Quarterly Report IV/2007, 
Statistical apendix 

United States Institute of Peace (2001): The Future of Macedonia, A Balkan Survivor 
Now Needs Reform, dostupmné z www.usip.org 



  

- 83 - 

Internetové stránky: 

Národná banka Republiky Macedónsko:  Výročné správy za roky 1992 - 2007 

  http://www.nbrm.gov.mk/ 

Štátny štatistický úrad Republiky Macedónsko: 

www.stat.gov.mk 

Ministerstvo financií Republiky Macedónsko:  

  http://www.finance.gov.mk/gb/index.html 

Ministerstvo zahraničných vecí Republiky Macedónsko:  

http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=358 

World Bank:  www.worldbank.org

EBRD:  www.ebrd.com

Základné a ekonomické údaje o Macedónii:  

http://en.wikipedia.org 

http://faq.macedonia.org/information/climate.html 

http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1335 

http://www.ear.eu.int/macedonia/main/mac-annual_programme_2006.htm 

http://www.internetworldstats.com/europa1.htm 

http://www.macedonianembassy.org.uk/economy.html 

http://faq.macedonia.org 

http://directory.macedonia.org 

http://www.axisglobe.com/article.asp?article=704 

http://historyofmacedonia.org/AncientMacedonia.html

http://www.britannica.com/eb/art-62191 

http://maps.google.com/maps?hl=en&tab=wl 
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6344907.stm 

  http://www.winemk.com/
  


