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Јавна реакција за одржливоста на јавните финансии
на Република Македонија
Целта на оваа Јавна реакција, како и досегашните анализи и информации кои ги презентира
Центарот за економски анализи –ЦЕА претставува независно и темелно да ја информира
јавноста за за ризиците кои постојат по јавните финансии во Републиката, а чиј што
интензитет и веројатност за настанување се зајакнуваат со последната најава за издавање на
еврообврзница.
Процесот на издавањето на Еврообврзницата е нетранспарентна, води до натамошно
влошување на одржливоста на јавните финансии на Република Македонија, ја амнестира
фискалната недисциплина и е вовед кон натамошно задоволување на апетитите на
клиентите на владеачката гарнитура во политичкиот процес.
Детали за итни реформски во јавните финансии и општо во системот на парламентарна
демократија за Република Македонија има во документот Итни демократски реформи на
граѓанскиот сектор на Република Македонија.
Движењето на дефицитите во претходните изборни циклуси ја потврдија теоријата на политички
бизнис циклуси во Македонија и зголемувањето на дефицитите и задолжувањето пред избори,
додека после избори следи блага консолидација. Од податоците се гледа дека буџетските расходи
и консеквентно буџетските дефицити растат значајно пред избори. Во 2015 година гледаме дека
значаен дел од буџетските дефицити биле реализирани/направени во првиот во вториот квартал од
годината. Во 2016 година пред пратениците е предложениот ребаланс на Буџетот за 2016 година за
кој на веб страницата на Министерството за финансии се најавува дека: „Ребалансот ќе обезбеди
навремена исплата на сите планирани обврски“. Сериозно нарушување на парламентарната
демократија е што овој предлог ребаланс ќе се дискутира во отсуство на мнозинството од
пратениците од опозицијата. Мнозинството од пратениците од позицијата веќе од поодамна
практикуваат „послушништво“ според зборовите на нивен претставник.
Бројните ад-хок владини решенија и најави за илјадници субвеницонирани вработувања,
трансфери од централниот буџет, зголемувања на плати за дел од јавниот сектор и слично се
најавуваат за имплементација без да бидат следени од логиката на економска ефикасност и
ефективност и без да бидат предмет на дебата, партиципативост или интегрираност во буџетскиот
процес на Републиката.
Понатаму, пред секој изборен циклус (посебно 2009, 2013 и 2014год.) биле прибирани поголеми
износи на средства преку издавањето на државни записи. Во 2015 год. има значајно зголемување
на издавањето на државни записи над нивното сезонско/вообичаено движење споредено со
минатите години и тоа во првите три квартали од годината, додека во 4-тиот квартал има
намалување на истите. Еве сега се подготвува Еврообврзница во висина од 650 милиони евра, а за
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која нема никаква информација на веб страницата на Министерството за финансии ниту пак има
соодветна детална презентација пред јавноста за оценка за нејзината потреба, за опортунитетниот
економски трошок, за нејзината намена, а имајќи ги во предвид сериозната политичка ситуација,
граѓанското незадоволство, извештајот на Прибе и договорот од Пржино.
Сакаме да укажеме и дека од аспект на буџетски процес се наоѓаме пред 15 јули кога буџетските
корисници од извршната власт подготвуваат Предлог план на програми за развој усогласен со
насоките од циркуларот за буџетот 2017 година и го доставуваат на одобрување до Владата. За
Буџетот 2017 година немаме никакви релевантни информации имајќи во предвид дека
претпоставките се менуваат многу бргу, а приоритетите на оваа влада не се транспарентни. Сакаме
да укажеме и дека не знаеме дали е подготвен Извештај за извршување на Буџетот за првите шест
месеци, дали е доставен до Влада и зошто и понатаму не се спроведува законот за буџети во тој
поглед.
Сакаме да укажеме на следните проблеми кои се од исклучителна важност за долгорочната
перспектива на државата 1 , 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 кои не се врзани за продуктивност, ад-хок најави за
зголемување на трошења во категоријата на трансфери со силни амбиции за зацврстување на
клиентелистичката предизборна база:















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 што деновиве резултира со срамно намалување на ИПА
средствата за Македонија;
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;
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.

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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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.
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График. Буџетски биланс на централна влада во процент од БДП од 2005-20162 и
предвидени буџетски биланси од ПЕП на владата.
2. Во оваа 2016 година во првите пет месеци се потрошени околу 40% од
планираниот буџетски дефицит за 2016 година. Во моментот додека е во тек
собраниската расправа за Ребаланс на Буџетот, се предвидува зголемување на
буџетскиот дефицит од 307,7 мил.евра на 343,4 мил.евра.
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Извор ПЕП на Македонија и Министерство за финансии.
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График. Надминување на буџетските дефицити во милиони евра во периодот 20102015 година. 2016 година е со предлог ребалансот на Буџетот.
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 дефиниција на
Министерство за финансии).
Јасно може да се види дека од 2008 година до 2015 година се намалуваат покриеноста на
јавниот долг со даночни приходи со благо стабилизирање во 2015 година за да во 2016
година се предвидува да продолжи овој исклучително неповолен тренд. 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 и кои
се извор на продлабочување на нееднаквоста во Македонија поради атрибутот на „ефтина
работна сила“ со ризик за кумулирање на идни социјални конфликти во заедницата кои
ризици може да креираат сериозни удари по јавните финансии.
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Препораки


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.



Еврообврзницата треба да се преиспита во нејзината висина и да се стави во
рамка на национален консензус.



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. Вакви политики само водат кон
правна несигурност, натамошна фрагментација и раслојување на населението
и натамошна недоверба во јавниот финансиски систем на Републиката.



Во таа насока укажуваме и на документот Предлогот за итни демократски
реформи на група граѓански организации кои го подржуваат и ова
Соопштение за јавност. Во тој документ има низа на предлози за подготовка
на владина програма за спроведување на клучните приоритети за нацијата.



Во делот на јавните финансии укажуваме на важноста да се ресетираат
општите принципи за јавните финансии:
o враќање на фискалната дисциплина;
o воспоставување на фискална транспарентност.
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