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Соопштение за јавност
Целта на ова соопштение, како и досегашните анализи и информации кои ги презентира Центарот
за економски анализи –ЦЕА претставува независно и темелно да информира за ризиците кои
постојат по јавните финансии во Републиката, а чиј што интензитет и веројатност за настанување
се зајакнуваат со последните најави за илјадници вработувања, трансфери од централниот буџет,
зголемувања на плати за дел од јавниот сектор и слично. Ова е уште поважно ако се  земе предвид
дека последните мерки и активности кои се најавуваат за имплементација не беа предмет на
дебата, партиципативост или интегрираност во буџетскиот процес на Републиката.

Во тој контекст, без амбиција да бидеме исцрпни, укажуваме на неколку трендови кои се
рефлексија на досегашното работење на владите на Република Македонија, а се
структурирани во делот на трендови во јавните финансии и социо-економски трендови.

Постоечката целокупна криза во која се наоѓа Републиката наскоро ќе мора да се надмине и
политичките елити ќе мора да седнат и да преговараат и конечно да постигнат политички
консензус за економската иднина на Републиката.

Сакаме да укажеме на следните проблеми кои се од исклучителна важност за долгорочната
перспектива на државата1, а за кои политичките елити малку дискутираат или воопшто не ги
земаат во предвид при дизајнирање на политики, туку повеќе се фокусираат на ад-хок решенија
како што се најавите за стотина илјади вработувања, а не се знаат секторите каде ќе се вработат,
зголемување на плати на дел од јавниот сектор, ад-хок најави за зголемување на трошења во
категоријата на трансфери:

 Политиката се редуцира на менаџирање на државата, а класичната поделба на
власта (извршна, парламентарна и судска) се еродира;

 Постои низок степен на фискална транспарентност и игнорирање на фактот дека буџетот е
законска материја;

 Недостиг на политички консензуз за основни политички и социоекономски предуслови и
визија за развојот на македонската економија;

 Дивергенција на долгорочните цели и планирањето со мерките кои се превземаат и со
квалитетот во имплементација;

 Недостиг на транспарентен мониторинг и евалуација на спроведувањето на владините
програми;

 Недостиг на интегриран пристап за решавање на економските проблеми;
 Постојана фрагментираност на носителите на политичкиот систем (граѓани и политички

партии);
 Економско и социјално раслојување на граѓаните;

1 Повеќе види во Политички консензус за економската иднина на Република Македонија:
http://www.cea.org.mk/documents/Politicki_konsenzus.pdf.
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 Силна корелација на политичкиот и економскиот циклус;
 Недостиг на посериозно интегрирање на важни варијабли при изготвување на

економските политики (климатски промени, ограничени водни ресурси, енергетски
потреби, демографски движења, голема глобална урбанизација);

 Недостиг на квантифицирани визии во конзистентна макроекономска рамка;
 Рецентрализација наместо децентрализација;
 Континуиран небалансиран регионален развој.

Трендови во јавните финансии на Републиката
1. Владата не ги почитува сопствените фискални таргети и редовно ги пробива

планираните буџетски дефицити. Оттука се отвораат прашања за
функционалноста на механизмите кои треба да обезбедат ефикасни,
ефективни и транспарентни јавни финансии. На сликата се илустрирани
остварените буџетски дефицити (задебелена линија) и планираните тригодишни
буџетски дефицити според ПЕП на владата.

График. Буџетски биланс на централна влада во процент од БДП од 2005-20162 и
предвидени буџетски биланси од ПЕП на владата.

2. Во оваа 2015 година во првите два месеци се потрошени една четвртина од
планираниот буџетски дефицит за 2015 година. Ако се продолжи со трошењето
со оваа динамика, 2015 година ќе ја завршиме со дополнителен буџетски дефицит
од 130 милиони евра (планираниот е скоро 300 милиони евра) што би било 4.94%
од БДП буџетски дефицит за 2015 година.

2 Извор ПЕП на Македонија и Министерство за финансии.
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График. Надминување на буџетските дефицити во милиони евра во периодот 2010-
2015 година. 2015 година е оценка од март до декември.

При тоа, во оваа оценка од 130 милиони евра не се земени во предвид и најавените ад хок
решенија кои се најавени во последните денови:

 100% обесштетување од проценките на штетите од временските непогоди,
 Зголемување на платите на вработени во МВР,
 Таблети за студенти,
 5 процентни поени поголемо од планираното зголемување на социјалната помош

на корисниците.

3. Јавните финансии се под ризик, што особено се гледа од односот на даночните
приходи врз јавен долг.

График. Даночни приходи како процент од јавен долг (според дефиницја на
Министерство за финансии).
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Јасно може да се види дека од 2008 година до 2014 година се намалуваат покриеноста на
јавниот долг со даночни приходи. Изворни приходи за јавните финансии се даноците и тие
се најдобра рефлексија и огледало на македонската економија. Тука треба да се има
предвид и структурата и карактеристиките на македонската економија која што е високо
чувствителна на високо концентрираниот извоз, увоз заради извоз, субвенционирани СДИ
со ниска транспарентност на договорите и регионалните трендови на трка за СДИ кои
потсетува на трка на глувци до дното.

4. Исплатата на пензии во 2013 година обезбедена од централниот буџет достигна
повеќе од 50%. Ова значи дека половината од износот на исплатени пензии се
обезбедуваат преку централниот буџет и/или задолжување, за кое повторно
плаќаат сите граѓани еднаш преку придонесите и втор пат преку даноците.

График. Дел од расходите за пензии обезбедени како трансфер од централниот буџет
(Фонд за пензиско осигурување. Пресметки на ЦЕА).

Оттука сме на мислење дека секое натамошно надворешно задолжување треба да
бидат строго наменски и не за сите буџетски намени и да биде проследено со
условувања од меѓународните финансиси институции.

Понатаму, владата треба под итно да ги консолидира јавните финансии и за да не го
загрози растот на економијата да открие фискален простор со барем ставање под
мраз на сите ад-хок решенија. Ова е важно бидејќи сме свесни дека политичката
сензитивност и тежина на „земјата со најниски даноци“ секако нема да донесе
зголемување на даноците преку даночни политики туку очекуваме луцидни
зголемувања на даночна база, казни и квази-фискални оптоварувања како што беа,
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на пример, неколкуте измени на “законите за придонеси за хонорарите“. Овие
политики само водат кон правна несигурност и недоверба во јавниот финансиски
систем на Републиката.

Трендови во социо-економијата на Републиката
1. Според расположивите средства по квинтили согласно податоците на

Државниот завод за статистика може да видиме дека расположивите средства
на 20% најсиромашни граѓани во 2012 година се намалиле за 38% споредено
со 2008 година.

График. Структура на расположиви средства на граѓаните на Републиката (Извор
ДЗС и пресметки на ЦЕА).

2. Економскиот раст во последните години е придвижуван од јавниот сектор
преку градежништвото. Меѓутоа, нееднаквоста расте во распределбата помеѓу
сопствениците и вработените во градежништвото. Средствата на вработените
во 2012 година пораснале за 35% споредено со 2000 година. Од друга страна
бруто деловниот вишок (профитот) пораснал за скоро два и пол пати
споредено со 2000 година.
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График. Распределба на доходот во градежништвото. (Извор ДЗС и пресметки на
ЦЕА).

3. Иако средствата по вработен во градежништвото растат после 2006 година,
тие во 2012 година се уште не можат да го достигнат нивото од 2000 година.

График. Годишни средства по вработен во градежништвото. (Извор ДЗС и
пресметки на ЦЕА).
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Оттука сме на мислење дека владата треба да направи целосна евалуација на
даночниот систем и системот на придонеси во контекст на ефектите од промената на
парадигмата на јавните финансии од 2006 година.

Треба исто така значајно да се преиспитаат и резултатите/перформансите и ефектите
кои ги предизвикува широката структура на владини мерки – дали тие се во интерес
на сите граѓани, дали тие на долг рок се одржливи, што истите значат за социјалното
раслојување на државата, а што за економската ефикасност итн.


