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Најнови економски случувања

Економскиот раст се зголеми за 
4 проценти во 2021, по големиот пад 
во 2020. По падот од 6,1 проценти во 
2020 година, растот во 2021 година беше 
поттикнат од враќањето на потиснатата 
приватна потрошувачка, во услови на 
сѐ уште силна државна потрошувачка 
и растечки придонес на инвестициите. 
Извозот и увозот почнаа да растат, но 
трговскиот биланс се влоши. На страната 
на производството, растот беше поттикнат 
од услугите (трговија, ИКТ, транспорт 
и туризам), бидејќи индустриското 
производство се соочуваше со прекини 
во синџирите на снабдување и намалени 
извозни нарачки. Кај градежништвото се 
забележа натамошен пад.

Кон крајот на 2021 се забележа 
забавување на растот, што благо се 
опорави на почетокот од 2022. Реалниот 

раст забави до 2,3 проценти во четвртиот 
квартал од 2021 година. Преработувачката 
индустрија забележа пад од 5,2 проценти 
на годишно ниво во четвртиот квартал 
од 2021 година, при што производството 
на енергија и рударството го ублажија 
ударот, додека во февруари 2022 година 
преработувачката индустрија оствари 
годишен раст од 4 проценти. Откупот и 
продажбата на земјоделските производи 
се намали за 3,6 проценти во четвртиот 
квартал од 2021 година. Во меѓувреме, 
реалниот раст на трговијата на мало забави 
на само 1,2 проценти на годишно ниво во 
декември 2021 година од 15,7 проценти 
во август. Сепак, трговијата на мало 
се зголеми во просек за 3,8 проценти 
во првите два месеца од 2022 година. 
Туризмот се подобри со намалувањето на 
ограничувањата на движењето, но темпото 
на раст забави до јануари 2022 и туризмот 
сè уште не го достигна нивото од пред 
пандемијата.

Северна Македонија

• Додека економијата постепено почна да расте по рецесијата предизвикана од 
пандемијата, енергетската криза и војната во Украина донесоа нови предизвици. 
Поддршката за ковид-19 треба да се замени со фискална поддршка насочена кон 
енергетски најранливите домаќинства и фирми во услови на дополнително зголемување 
на јавниот долг.

• Зголемувањето на домашните потрошувачки цени забрза кон крајот од 2021 
година, поттикнато од глобалниот раст на цените на енергијата и на храната, додека 
двоцифреното зголемување на минималната плата ќе придонесе кон инфлаторните 
притисоци од март 2022 година.

• Пазарот на труд полека се подобрува, но високата невработеност кај младите бара 
промена во политиките.

• Краткорочните изгледи се влошија: проекцијата за раст за 2022 година беше намалена 
на 2,7 проценти, додека надолните ризици се интензивираа. На среден рок, изгледите 
остануваат позитивни, под услов враќање на јавните финансии на одржлив пат, како 
и забрзување на развојот на човечкиот капитал, зелената транзиција и реформите на 
конкурентноста.
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Пазарот на трудот забележа многу бавно 
подобрување и покрај поддршката од 
државата. Стапката на невработеност 
се намали на 15,2 проценти во четвртиот 
квартал во 2021 година, што не произлезе 
од раст на стапката на вработеност, 
која стагнираше на 47,3 проценти, 
туку од пониската стапка на активност 
(намалување за 0,5 п.п. на 55,7 проценти 
во четвртиот квартал од 2021 година). 
Стапката на активност сè уште се движи 
под нивото пред пандемијата. Иако 
стапката на вработеност порасна за 0,7 п.п. 
од најниското ниво во третиот квартал на 
2020 година, таа на 47,3 проценти останува 
под врвот од пред кризата од 48,1 проценти, 
поради падот на вработеноста во 
приватниот сектор. Во исто време, 
невработеноста се намали на историски 
најниска стапка, поттикната од падот на 
невработеноста кај жените и младите. 
Меѓутоа, стапката на невработеност 
кај младите од 34,9 проценти останува 
висока. Според податоците на Агенцијата 
за вработување, бројот на нови договори 
за вработување во 2021 година се зголеми 
за речиси 15 проценти, што укажува на 
закрепнување на побарувачката за работна 
сила. Сепак, има поголема употреба 
на договори на определено време 
(58 проценти од сите нови вработувања), 
бидејќи сè уште постои несигурност за 
закрепнувањето на растот.

Со зголемената побарувачка за работна 
сила, платите продолжија постапно 
да растат во 2021 година. Реалната 
нето-плата е зголемена за 2,3 проценти, 
предводена од услугите за храна и 
сместување, трговијата, транспортот, 
професионалните услуги и ИКТ. Во 
февруари 2022 година, Владата ја зголеми 

минималната плата за 18,5 проценти 
(почнувајќи од мартовската плата) и воведе 
задолжително годишно индексирање на 
минималната плата со потрошувачките 
цени и просечниот раст на националната 
плата. Зголемувањето на трошоците 
за работна сила ја поттикна Владата 
последователно да обезбеди привремен 
надомест на фирмите преку програмата 
за поддршка на субвенционирање на 
придонесите.

Со влошување на трговскиот дефицит, 
се влоши и надворешно-трговската 
рамнотежа. Дефицитот на тековната 
сметка бележи мало зголемување на 
3,5 проценти од БДП во 2021 година, како 
резултат на влошувањето на трговскиот 
биланс, иако е забележан раст на дознаките 
и извозот на услуги. Трговскиот дефицит 
за стоки се зголеми на 20,2 проценти од 
БДП (од 17 проценти изминатата година), 
бидејќи енергетскиот биланс се влоши и 
фирмите во синџирот на снабдување во 
автомобилската индустрија се соочија 
со пад на нарачките, додека салдото на 
услуги се подобри на 4,3 проценти од 
БДП, поттикнато од закрепнувањето во 
туризмот. На крајот на третиот квартал 
од 2021 година, бруто-надворешниот 
долг изнесуваше 84,1 проценти од БДП, 
во споредба со 80,3 проценти на крајот 
на 2020 година. Јавниот сектор најмногу 
придонесе за зголемувањето на бруто-
надворешниот долг. 

Глобалниот недостиг на понуда и 
зголемената побарувачка доведоа 
до пораст на цените на енергијата и 
храната кои достигнаа највисоко ниво 
во изминатата деценија што се прелеа и 
во Северна Македонија, нето-увозник на 
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храна и енергија. Стапката на инфлација 
во просек достигна 3,2 проценти во 2021 
година, во услови на забрзана динамика 
на раст во втората половина од годината. 
Индексот на цените на производителите 
се зголеми за 16,5 проценти во декември 
2021 година и се прелеа во вкупна стапка 
на инфлација од 7,6 проценти во февруари 
2022 година. Истовремено, растот на 
базичната инфлација се зголеми на 
4,2 проценти на годишно ниво, додека 
цените на енергијата се зголемија за 
14,1 проценти. Цените на храната се 
зголемија за 9,8 проценти на годишно 
ниво во февруари 2022 година, и покрај 
одлуката на Владата да ги замрзне цените 
на основните прехранбени производи 
и земјоделските инпути, вклучително и 
ѓубривата. Во март 2022 година, Владата 
донесе неколку мерки за ублажување на 
инфлациските притисоци: го намали ДДВ-
то на бензинот и гасот на 10 проценти, ги 
намали акцизите на нафтените деривати 
доколку цените достигнат одреден праг и ги 
ослободи од ДДВ основните прехранбени 
производи и увезената енергија. 

Монетарната политика остана 
приспособлива во текот на 2021 година 
и на почетокот на 2022 година до 
Април 2022 година. Основната каматна 
стапка се зголеми на 1,5 проценти, 
додека ликвидноста на домашниот 
пазар и понатаму е висока. Поточно, 
стапката на ликвидност на банкарскиот 
сектор во четвртиот квартал во 2021 
достигна 23 проценти, додека стапката 
на адекватност на капиталот се зголеми 
на 17,3 проценти. Кредитниот раст на 
приватниот сектор продолжи со забрзано 
темпо, предводен од хипотекарното 
кредитирање деноминирано во странска 

валута и придружено со раст на 
цените на недвижностите. Стапката на 
нефункционални кредити изнесуваше 
3,1 проценти во четвртиот квартал од 
2021 година, при влошени очекувања 
на банките, според aнкетата на ЕИБ за 
земјите од Централна и Југоисточна 
Европа, објавена есента 2021 година. На 
1 април 2022 година Народната банка 
ја намали задолжителна резерва од 
денарските обврски од 8 на 6,5 проценти 
и ја зголеми стапката на задолжителна 
резерва од обврските во странска валута од 
15 на 16,5 проценти, со цел да стимулира 
штедење во домашната валута. 

Фискалниот дефицит се намали во 
2021 година, предводен од растот 
на приходите, што продолжи и 
на почетокот од 2022. Фискалниот 
дефицит се намали на 5,4 проценти (или 
5,8 проценти вклучувајќи го и Јавното 
претпријатие за државни патишта) во 
2021, под планираното со ребалансот на 
буџетот. Даночните приходи се зголемија 
за 1,8 п.п. од БДП, поттикнати од наплатата 
на ДДВ со зголемената потрошувачка. 
Капиталните расходи се зголемија за 1 п.п. 
од БДП, а стапката на извршување се 
зголеми на 80 проценти во однос на планот, 
што укажува на подобрени перформанси. 
Како што се забавуваше поддршката 
поврзана со кризата, така се намалија и 
тековните трошоци. Сепак, заостанатите 
расходи се зголемија за 0,6 п.п. до 
3,3 проценти од БДП поради задоцнетите 
плаќања во здравствениот сектор, 
државните претпријатија и локалните 
власти, зголемувајќи го дефицитот на 
пресметковна основа на 6 проценти од 
БДП. Во ноември 2021 година, Владата 
прогласи енергетска криза, понатаму 
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привремено ја презема приватната 
компанија за греење за да избегне прекини 
во снабдувањето со топлинска енергија,1 
и префрли околу 0,7 проценти од БДП за 
покривање на загубите на енергетските 
компании. На почетокот на 2022 година 
беше објавен нов пакет за поддршка кој 
вклучува намалување на ДДВ и акцизи 
за електрична енергија, гас и нафтени 
деривати, кредитни линии за ликвидност 
за фирмите преку Банката за развој, 
социјални бенефиции за пензионерите и 
ранливите домаќинства, ослободување од 
ДДВ за основните прехранбени производи 
и увозниците на електрична енергија, 
топлинска енергија, енергија за ладење и 
гас, како и мерки за енергетска ефикасност. 
Вкупниот пакет изнесува 3,2 проценти од 
БДП, што ќе бара ревизија на буџетот за 
2022 година.

Јавниот и јавно гарантираниот долг 
се стабилизираа во 2021 година. 
Достигнувајќи 60,8 проценти од БДП, 
јавниот и јавно гарантираниот долг 
се намали за 0,2 проценти од БДП за 
една година, но, сепак, остана зголемен 
на 11,6 процентни поени од БДП над 
преткризното ниво во 2019 година. 
Заостанатите обврски за плаќање 
значително се зголемија на 3,3 проценти 
од БДП до крајот на годината, повикувајќи 
на зајакнување на фискалната дисциплина 
и расчистување на заостанатите долгови 
на краток рок. Ова понатаму може да го 
ограничи фискалниот простор за одговор 
на кризата.

1 Друштвото Балкан Енерџи Груп  (БЕГ).

Изгледи и ризици

Економскиот раст се очекува да забави 
до 2,7 проценти во 2022 година, при што 
реалниот БДП ќе го достигне нивото 
пред пандемијата до средината на 
годината. Основното сценарио се потпира 
на претпоставката дека акутната фаза на 
кризата ќе се ублажи во вториот квартал 
од 2022 година, дури и ако ефектите од 
санкциите продолжат во текот на 2022 
година, и понатаму во 2023 година. 
Енергетскиот сектор, земјоделството 
и автомобилската индустрија ќе бидат 
попогодени од останатите сектори. 
Меѓутоа, доколку се пролонгира војната 
во Украина, дополнително ќе се намали 
надворешната побарувачка, ќе се зголемат 
цените на клучните стоки и енергијата, ќе 
се попречи мобилноста и ќе се одложат 
инвестициите. Ова сценарио би довело до 
уште помал раст и фискални приходи, како 
и зголемени барања за фискална поддршка 
и пораст на трошоците за финансирање. 

Се очекува фискалниот дефицит 
да остане на високо ниво во 2022 
година, согласно со континуираната 
поддршка на фирмите и домаќинствата 
за ублажување на влијанието од 
енергетската криза и кризата поврзана 
со војната во Украина. Фискалниот 
дефицит постепено ќе се намалува до 
2024 година, оставајќи го јавниот долг 
над 64 проценти од БДП. Успешното 
спроведување на амбициозниот план 
за забрзување на растот се заснова 
на зајакнување на капацитетот за 
имплементација и обезбедување на 
исплатливо финансирање, кое станува 
сè потешко. Во контекст на намален 
фискален простор при зголемен јавен 
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долг, континуираната и дарежлива 
фискална поддршка, преку субвенции, 
чести даночни ослободувања и чести 
промени на пензиската политика со 
значителни буџетски импликации, не е 
одржливо и може понатаму да ја наруши 
макроекономската стабилност. 

Среднорочните изгледи остануваат 
позитивни, но ризиците во голема мера 
се надолни и нагласени. Нарушувањата 
поврзани со долготрајниот пандемски шок, 
војната во Украина, продолжените прекини 
во синџирот на снабдување, зголемените 
притисоци на минималната плата кои 
ги зголемуваат другите инфлаторни 
притисоци, политичката ситуација, 
вклучувајќи ја и де факто парализираната 
состојба во Парламентот и тековната 
енергетска криза продолжуваат да 
натежнуваат на перспективите на земјата. 
Зголемената политичка несигурност и 
одложените преговори за пристапување 
во ЕУ, во услови на енергетска и 
здравствена криза, може да доведат до 
послаб апетит за реформи потребен за 
зајакнување на потенцијалниот раст и 
консолидирање на јавните финансии. 
Понатаму, заострувањето на глобалните 
финансиски услови може да влијае на 
опциите и трошоците за финансирање на 
Северна Македонија во блиска иднина. 
На позитивната страна е реализацијата 
на Планот за забрзување на растот кој го 
таргетира развојот на човечкиот капитал, 
зелената транзиција и дигитализацијата 
што може да го поттикне потенцијалниот 
раст. 

На среден рок, земјата ќе треба да 
ја зајакне одржливоста на јавните 
финансии и да го насочи својот фокус кон 

решавање на структурните предизвици,  
вклучувајќи ги нискиот и опаѓачки 
човечки капитал, слабата регулаторна 
рамка, политика за конкуренција, 
судството, ниската продуктивност и 
зголемената миграција. Дополнително, 
Владата ќе треба да ја преиспита и 
рационализира државната помош за 
да ги реши проблемите на фискалната 
одржливост и да обезбеди понасочена 
поддршка за домашната економија. 
Напорите за структурни реформи треба 
да се усогласат со зелената агенда и да 
овозможат транзиција кон ниско ниво на 
емисии на јаглерод и намалени емисии на 
стакленички гасови.
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Економијата полека закрепнува 
од рецесијата којашто ја донесе 
пандемијата…

...што е видливо и преку 
високофреквентните индикатори.

во процент прилагодени на трговскиот циклус, 2011=100
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Извор: Државен завод за статистика. Извор: Државен завод за статистика и пресметки на вработените 
во Светска банка.

Пазарот на труд постепено закрепнува. Инфлаторните притисоци продолжуваат 
да се акумулираат.

во процент во процент, годишна промена
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Извор: Државен завод за статистика. Извор: Државен завод за статистика.

Проширена е надворешно-трговската 
нерамнотежа.

Растот на јавниот долг се стабилизира во 
2021 година.
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Извор: Народна банка. Извор: Министерство за финансии и проценки на Светска банка.
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2019 2020 2021e 2022f 2023f 2024f

Реален раст на БДП (процент) 3,9 -6,1 4,0 2,7 3,1 3,2
Придонес (процентни поени):

Потрошувачка 3,1 -2,4 5,0 2,3 2,0 2,5
Инвестиции 3,3 -5,3 2,2 1,5 2,1 2,2
Нето извоз -2,4 1,7 -3,3 -1,1 -1,0 -1,5

Извоз 5,8 -7,4 7,9 5,0 5,1 4,5
Увоз (-) 8,2 -9,1 11,2 6,1 6,1 6,0

Стапка на инфлација (процент, во просек) 0,8 1,2 3,2 5,5 2,0 1,8
Јавни приходи (процент од БДП) 31,4 30,5 32,3 33,1 33,2 33,5
Јавни расходи (процент од БДП) 33,5 38,9 37,7 38,4 38,0 37,2

Од кои:
Расходи за плати (процент од БДП) 6,3 7,3 6,9 6,7 6,6 6,2
Социјални надоместоци (процент од БДП) 15,6 18,0 16,9 16,1 16,1 16,1
Капитални расходи (процент од БДП) 3,4 3,2 4,2 5,4 5,7 5,8

Фискален биланс на општа Влада (процент од БДП) -2,1 -8,3 -5,4 -5,3 -4,7 -3,7
Фискален биланс со вклучено Јавно претпријатие за 
државни патишта -3,1 -8,8 -5,8 -5,7 -5,1 -4,0

Примарен фискален биланс (процент од БДП) -1,0 -7,1 -4,1 -4,0 -3,5 -2,5
Јавен долг (процент од БДП) 40,4 51,9 51,8 53,7 55,3 55,1
Јавен и јавно гарантиран долг (процент од БДП) 49,2 61,0 60,8 62,7 64,3 64,1

Од кое: Надворешен долг (процент од БДП) 32,7 40,7 39,8 41,1 41,2 39,6
Извоз на стоки (процент од БДП) 47,5 45,3 51,1 52,0 53,0 53,9
Увоз на стоки (процент од БДП) 64,8 62,3 71,3 72,9 73,6 74,2
Нето извоз на услуги (процент од БДП) 3,0 4,0 4,3 4,3 4,5 4,8
Трговски биланс на стоки и услуги (процент од БДП) -14,3 -13,0 -15,9 -16,6 -16,1 -15,5
Прилив на дознаки (процент од БДП) 1,7 2,7 2,9 3,1 3,1 3,1
Биланс на тековна сметка (процент од БДП) -3,3 -3,4 -3,5 -4,0 -3,3 -2,9
Нето директни приливи на странски инвестиции 
(процент од БДП) 3,2 1,5 3,7 3,8 3,8 3,9

Надворешен долг (процент од БДП) 72,4 80,3 81,4 82,8 82,0 84,1
Реален раст на приватни кредити (процент, просек) 6,5 5,7 2,8 - - -
Нефункционални кредити  
(процент од бруто кредити, крај на период) 4,6 3,3 3,1 - - -

Стапка на невработеност (процент, просек) 17,3 16,4 15,7 14,7 13,9 13,5
Стапка на невработеност на млади (процент, просек) 35,6 35,7 36,3 - - -
Стапка на активност на работна сила  
(процент, просек) 57,2 56,4 56,0 - - -

БДП по глава жител, ПКМ (тековни, меѓународни $) 14.230 13.360 13.890 14.265 14.707 15.177
Стапка на сиромаштија (процент од населението) 16,5 18,3 17,2 16,4 15,9 15,1
Извор: Институции во земјата, проценки и проекции на Светска банка. 
Забелешка: Стапката на невработеност на млади се однесува на работна сила на возраст 15–24 години. Пресметките на стапката на 
сиромаштија се базираат на усогласувањето на ECAPOV со користење на податоци од Анкетата за приходи и услови на живеење. 
Проектираните вредности почнуваат од 2019 година. Мерењето на приходите во Анкетата за приходи и услови на живеење и мерењето на 
потрошувачката во Анкетата за потрошувачка на домаќинствата не се строго споредливи. Сиромаштијата се дефинира како живеење со 
помалку од 5,5 УСД на ден по лице по ревидиран ПКМ 2011. 
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