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ПРЕДГОВОР 

 

Монографската публикација ЕКОНОМСКО-ГЕОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И ПРОМЕНИ ВО 
СВЕТОТ И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА претставува стручно дело кој на едно 
место ги прикажува современите општествено-економските процеси, демографски 
состојби, светските економски движења и регионални групации, како и економско-
географската проблематика на Македонија. Во овој труд опфатени се историските и 
современите економски и географски случувања во светот и земјата, материјал 
обработен и презентиран од повеќегодишното наставно и научно искуство на авторите 
стекнато низ истражувачките процеси и изведувањето на универзитетската настава. 
При пишувањето користени се најнови резултати од економската, географската наука 
и сродните дисциплини на неа. 

Според својата содржина, опфат, структура и методологија книгата е 
концепирана да им служи пред сè на студентите од економските, географските и 
останатите науки воопшто, кои имаат интерес да ги следат глобалните текови и 
процеси, но и да создадат јасна слика од делувањето на општествено-економските 
случувања во просторот. Главна цел на книгата е да даде основа за разбирање и 
совладување на теоретските и актуелни случувања и диспропорции на светското 
стопанство и економските ресурси и потенцијали во Македонија.  Диспаритетот во 
стопанската развиеност се претвори  во еден од најкрупните проблеми на развојот на 
современиот свет, па оттука и нагласениот интерес за истражување на 
територијалната разместеност на одредени важни ресурси, вклучувајќи го и човечкиот, 
разместеноста на производствената структура на одделни земји и региони, 
дистрибутивните канали од производствените до потрошувачките центри итн, кои 
имаат доминантно место во меѓународните прометни текови.  

Во содржината се опфатени определени теоретски и методолошки знаења и 
искуства кои се неопходни за согледување на основните карактеристики и законитости 
во развојот на економските системи на одделни земји или региони.  

Концепцијата на книгата е базирана врз поврзаноста на актуелните состојби кај 
стопанските движења во светот и Република Македонија. Во првиот дел од книгата 
разработени се економско-географските процеси во духот на глобалните промени и 
предизвици, историскиот развој на економската географија, разместеноста на одделни 
суровини и производи, како и современите текови на капиталот. Во вториот дел од 
книгата прикажани се состојбите во Република Македонија од просторно-географски, 
демографски, стопански аспект. Со овој труд се настојува да се истакне и потребата за 
објективна научна анализа на економско-географските прашања, особено прифатени 
и применливи во научните истражувања на бројни истражувачи во светот. Дадена е 
критичка анализа и оценка за последиците од актуелните случувања во непланско и 
деградирачко искористување на одредени суровини и нивната рефлексија врз 
глобалните економски текови.  

Во изготвувањето на книгата ЕКОНОМСКО-ГЕОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И 
ПРОМЕНИ ВО СВЕТОТ И ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, консултирана е широка 
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литература, од најразлични области: економска историја (појавата на локационите 
фактори и нивна компарација со современите модели за разместеност на 
индустријата), демографијата (за разместеноста и бројната состојба за најважниот 
ресурс - човекот), просторната економија, меѓународната економија, економика на 
индустријата, економика на сообраќајот, економика на одделни регионалните групации 
и алијанси, политичката економија (глобалните и политичко-економски влијанија), како 
и долгогодишното искуство на авторите во истражувањето, наставата по предметите 
Економска географија, Општа стопанска географија, Посебна стопанска географија и 
Географија на Република Македонија со единствена цел изворно и компетентно 
презентирање на материјата. 

Економската географија е област во која мошне брзо се манифестираат 
промени во динамиката и просторната организација на производството и услугите. 
Оттука и актуелноста од постојното следење и презентирање на состојбите, 
промените и причините за ваквите случувања во светското стопанство. Обемноста и 
разновидноста на производството на светското стопанство ја наметна потребата да се 
издвојат и прикажат само поголем дел од суровините, производите и услугите, кои 
имаат доминантно место во меѓународните прометни текови.  

Чувствуваме неизмерна потреба како автори да изразиме искрена 
благодарност на стручната помош и искрените совети на рецензентите проф.д-р Ристо 
Фотов и проф.д-р Никола Димитров кои помогнаа во дефинирањето на стручните 
термини и со чија помош овој труд го доби овој финален облик.  

Благодарност упатуваме и кон проф.д-р Живко Андревски за добронамерните 
сугестии, одвоеното време и енергија, со максимално внимание и трпение да го 
прочита овој труд, како и лекторот Даниела Такева, истиот да го лекторира. 

Покрај сите настојувања трудот да биде темелен, сеопфатен и издржан, заради 
сложената проблематика што се разработува во него, а некои делови кои за прв пат се 
презентираат на ваков начин, можно е да има одредени недостатоци и пропусти. 
Затоа, однапред изразуваме благодарност на сите оние кои добронамерно ќе укажат 
на нив.  

 

Скопје, 2016 год.    Авторите 
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