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В
ојната во Украина и санкциите кои ги 
презеде западниот свет спрема Ру-
сија ќе имаат подолгорочни негативни 
ефекти врз македонската економија. 
Тие ќе се одразат врз нашиот стандард, 

врз нашата надворешна трговија, домашното 
земјоделско и индустриско производство, врз ин-
флацијата, билансот на плаќања, државниот буџет 
и јавниот долг. 

Русија е 11-та економија во светот и еден од нај-
големите производители на примарни производи, 
со интегрираност во меѓународните пазари на ка-
питал и во светскиот банкарски сектор. Непосред-
ните ефекти се веќе видливи: повисока инфлација 
(шок врз цените на енергенсите и на храната), 
понизок раст или пак можна и рецесија, како и 
нарушување на финансиските пазари (и нивната 
ликвидност) поради санкциите. Подолгорчните 
ефекти се нарушување на глобалниот систем на 
синџири на понуда и на интегрираноста на финан-
сиските пазари во облик како што се од распадот 
на советската унија во 1991 година. Светот најве-
ројатно од сега, па натаму ќе се дели на два блока, 
западен и источен. Што значи ова за нас?

Во новите околности, но и досега, потребна ни 
е подолгорочна стратегија која ќе интегрира чети-
ри приоритети. Приоритетите во стратегијата се 
меѓусебно испреплетени и меѓузависни, а имаат 
цел да обезбедат услови за одржлив економски 
раст, да го зајакнат капацитетот на домашната 
економија со цел да се зголеми домашната понуда, 
а со тоа да се намали увозната зависност и прено-
сот на надворешните шокови. Со постигнување на 
овие цели ќе имаме и пониска стапка на инфла-
ција. 

1ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
СИГУРНОСТ ЗА ХРАНА 
Цените на примарните прехранбени производи 

имаа раст и пред војната во Украина поради нару-
шените синџири на понуда, а со почетокот на вој-
ната се искачија на историскиот врв. Русија и Укра-
ина се големи производители на: пченица, пченка, 
сончогледово масло, ѓубрива. Русија е најголемиот 

светски снабдувач на пченица и заедно со Украина 
сочинуваат речиси четвртина од вкупниот глоба-
лен извоз, 19 % од светските резерви на пченка, 80 
% од светскиот извоз на сончогледово масло. 

Растот на цените на примарните производи ќе 
претставува голем ризик на краток рок поради 
воените дејствија и на подолг рок поради проме-
ните во синџирите на испорака кон државите кои 
не воведоа санкции. Во овој контекст, поддршката 
на домашното земјоделско производство треба да 
ни претставува императив. Подолгорочна развојна 
стратегија во земјоделството треба да се импле-
ментира уште оваа година. Со неа треба да целиме 
на зголемување на домашното земјоделско произ-
водство, особено на жита, но и на останати земјо-
делски производи со што обезбедуваме домашен 
капацитет на сигурност за храна. Производство-
то на пченица од 2017 до 2020 година е во просек 
пониско од периодот 2007 − 2016 година, додека 
производството на пченка во просек е повисоко. 
Потребно е да се зголеми износот на земјоделски-
те субвенции и да се насочат кон оние производи 
каде што во наредниот период ќе има нарушување 
на пазарот (пченица, пченка итн.). Во последниот 
период, а особено во последниве две години, рела-
тивното значење на субвенциите како инструмент 
беше намалено. Така, во просек се извојуваа околу 
3 % од вкупните расходи на Буџетот за субвенции 
наспроти просекот од 4,5 % во претходните годи-
ни. Воедно, потребно е земјоделците да ги земаат 
субвенциите пред производната сезона со цел да 
ги покријат зголемените трошоци за производство 
кои беа значајно зголемени и пред војната во Ук-
раина. Цената на импутите во земјоделството во 
јануари 2021 година беше зголемена за 15 % на го-
дишна основа, а цената на вкупниот аутпут за 4,4 
%, од кој само на житата и на оризот за 16 %. По-
требно е да се обезбеди пласман за земјоделските 
производи при затворање на рускиот пазар зашто 
индивидуалните земјоделци извезуваат вкупно 20 
милиони евра во Русија која е петта по ред во на-
шиот извоз на храна. Потребно е обезбедување на 
стоковите резерви на ниво пропишано со закон, 
а во новава ситуација и повисоко од тоа, со што 
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треба да се почне од зголемување на буџетот на 
Агенцијата за стокови резерви кој е само 4 мили-
они евра во 2022 година од кои околу 3 милиони 
евра се за набавки. Состојбата со стоковите резер-
ви треба да се сфати како стратегија, а не како го-
дишна непостојана политика. Треба да се прифа-
тат мерките на земјоделците кои бараат целосно 
ослободување од акцизата и ДДВ-то за зелената 
нафта и укинување на ДДВ-то за сите вештачки ѓу-
брива и хемиски препарати, потоа за корисниците 
на државно земјиште ослободување од надоместо-
кот за концесија за цела 2022 година, како и осло-
бодување од пашарина, наводнување и одводну-
вање. Владата треба веднаш да ги субвенционира 
придонесите на регистрираните земјоделци зашто 
тие се битни како и другите групи во општествово. 
Тие се оние кои ни ја обработуваат земјата и ни 
обезбедуваат сигурност за храна. Ако интервени-
раме навремено во примарното производство ќе 
постигнеме две цели: ќе имаме сигурност за храна 
и ќе го спречиме идниот ценовен раст. 

2ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА СИГУРНОСТ 
Обезбедувањето на енергетска сигурност за 

непречено функционирање на економијата треба 
да е на врвот на приоритетите. Енергенсите се кр-
вотокот на една економија. Во услови кога Европа 
настојува постепено да ја намалува енергетската 
зависност од Русија, која сега сочинува 40 % од уво-
зот на природен гас и 25 % од увозот на нафта во 
Унијата, треба да започнеме уште денес со зајакну-
вање на сопствените капацитети за производство 
на електрична енергија, но и со преговори од каде 
би се снабдувале со природен гас и нафта докол-

ку земјите преку кои се снабдуваме го сменат дос-
тавувачот. Македонија нема ресурси за природен 
гас, нема складишта за гас, а целиот гас се увезува 
од Русија преку гасоводот од Турција преку Буга-
рија, додека нафтените деривати се увезуваат од 
Грција. Во Бугарија се засилени ставовите дека се 
откажува од рускиот гас и дека се надева на повр-
зување со грчкиот гасовод. Но, интерконекторот и 
гасниот терминал во Александрополос не се ниту 
започнати, односно нивната изградба се очекува 
да биде завршена на крајот од 2023 година. Маке-
донија во декември лани потпиша договор со Ев-
ропската инвестициска банка за заем од 57,8 ми-
лиони евра за изградба на гасоводот кон Грција. 
Македонскиот удел во двата проекта подразбира 
инвестиција од 25 % во гасната централа на при-
роден гас (од вкупно 380 мил. евра) и инвестиција 
од 10 % во гасниот терминал (од вкупно 370 мил. 
евра). Изградбата на гасоводот од наша страна кон 
Грција не е ни започната, а треба веднаш да запо-
чне со цел да обезбедиме долгорочна сигурност за 
проток на природен гас. 

Во однос на домашното производство на елек-
трична енергија, не треба да дозволиме да ни се 
случи минатата зима. Преносот на енергетската 
криза од Европа, која започна од втората полови-
на на 2021 година и доби интензитет при крајот на 
годината, немаше да биде голем ако произведов-
ме домашна електрична енергија како некогаш. 
Бруто-домашното производство од термоцентра-
лите и хидроцентралите во ноeмври и декември 
2021 година покриваше 33,6 % и 44,8 % од вкупната 
потрошувачка на електрична енергија, додека ис-
торискиот месечен просек е 61,5 %. Затоа имавме 
потреба од увоз, чија цена беше исклучително 
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висока во последното тримесечје на 2021 година. 
До сега енергетската криза нè чини 170 мил. евра 
средства од Буџетот префрлени кон ЕСМ поради 
скапиот увоз на струја. Во овој контекст потребно 
е уште сега да се прави ископ на домашен јаглен 
и да се обезбеди функционалност на сите произ-
водни блокови во РЕК Битола. Воедно потребно е 
да се чуваат домашните водни акумулациии кои 
беа значајно испразнети во претходните години, 
а треба исто така да вложуваме поголеми напори 
за енергетска транзиција кон обновливи извори 
на енергија и зголемување на енергетската ефи-
касност. 

3ОДРЖЛИВ МОДЕЛ НА 
ЕКОНОМСКИ РАСТ
По глобалната финансиска криза од 2009 го-

дина, моделот на раст на македонската економија 
беше јасен − во центарот беа инвестициите, јавни-
те и приватните (последните странски и домашни) 
и извозот. Тие генерираа голем број на вработу-
вања во приватниот сектор и влијаеја кон зголему-
вање на животниот стандард. Моделот за одржлив 
раст беше поддржан од страна на тогашната влада 
преку даночни мерки (ослободување на реинвести-
рана добивка за домашен приватен сектор, ниски 
даноци, намалени придонеси и креирање на по-
волна бизнис-околина) и субвенции (за странските 
инвеститори). Наспроти ова, моделот за раст во те-
ковни услови не е јасен. Поддршката на приватна-
та потрошувачка е во фокусот на тековната влада 
преку зголемување на платите кои ги субвенциони-
ра, а декларативната заложба е за поттикнување 

на инвестициите. Инвестициите од државава беа 
слаби и пред ковид-19 кризата, а во последниве 
две години се на исклучително ниско ниво. Нивото 
на бруто-инвестициите во 2020 година беше како 
нивото во 2015 година, додека во 2021 како ниво-
то во 2018 година. Воедно, секоја година при но-
сењето на буџетите има висока сума на капитални 
расходи, која во текот на годината со ребалансите 
се намалува заради справување со кризи. Но, кри-
зите постоеја и во минатото, ама константноста на 
моделот за раст не беше изместена. Тековно пос-
тои и декларативна заложба за привлекување на 
нови странски директни инвестиции (СДИ), но во 
пракса тешко се реализира. Најголем дел од СДИ 
во последниве пет години или речиси две третини 
се од постојните странски капацитети во форма на 
реинвестирана добивка и меѓукомпаниско задол-
жување. Потребно е да се врати фокусот на инвес-
тициите зашто тие го зацврстуваат производниот 
потенцијал на економијата и обезбедуваат услови 
за долгорочен економски раст. Моделот на раст со 
кој се поддржува приватната потрошувачка, која е 
во фокусот на тековната влада, не е одржлив на 
долг рок и создава притисоци врз инфлацијата. 

4ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ФИСКАЛНА 
ОДРЖЛИВОСТ НА ДОЛГ РОК
Тековната пандемиска криза значајно ги нама-

ли фискалните бафери. Две години по ред имаме 
високи буџетски дефицити и висок раст на јавни-
от долг, кумулативно за 1,6 милијарди евра. Оче-
кувањата се дека и оваа година ќе имаме висок 
буџетски дефицит и дополнителен раст на јавниот 
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долг за околу 600 милиони евра. Но, генерирањето 
на дефицити не беше и не е поради обезбедување 
на средства за капитални инвестиции, ниту пак 
на обезбедување на услови на приватниот сектор 
да ги зголеми своите инвестиции (нема даночни 
ослободувања). Наспроти ова, јавните пари те-
ковната влада ги насочи кон субвенционирање на 
плати, социјална помош и вработувања во јавниот 
сектор. Ефектите на кризата од пандемијата врз 
вработеноста во дел се неутрализираа преку овие 
политики, но економската активност на приватни-
от сектор беше значајно погодена. Во 2020 година 
ја забележавме најдлабоката рецесија по онаа од 
осамостојувањето со пад на БДП од 6,1 % и имавме 
најлоши регионални резултати во стабилизација 
на економијата во 2021 година, со раст од 4 %.  

Остварувањето на ниски стапки на економски 
раст беше пракса и пред ковид-19 кризата. Ова 
ја зголемува загриженоста дека при зголемени 
потреби за рефинансирање на долгот и во усло-
ви на планирани високи дефицити во наредните 
неколку години само се продолжува маѓепсаниот 
круг во кој запаѓаме. Вкупните потреби за финан-
сирање во период пред ковид-19 кризата во про-
сек беа 5,3 % од БДП (2008 − 2019 година), додека 
2022 − 2026 година се очекува да бидат 8 % од БДП. 
Ранливоста се зголемува и поради растечките тро-
шоци за камати (од 0,6 % од БДП во 2008 година 
на 1,3 % од БДП во 2021 година) кои го намалуваат 
дискрецискиот простор на фискалната политика. 
Уште повеќе загрижува фактот што во последна-
ва декада трошоците на задолжувањето беа ниски 
при ниски основни каматни стапки и поволни дви-

жења на меѓународните финансиски пазари, но од 
сега натаму имаат тенденција да растат. Една од 
причините е започнатото затегање на монетарната 
политика на највлијателните централни банки во 
светот, а друга причина се затегнатите услови на 
меѓународните финансиски пазари во услови на 
неизвесна геополитичка ситуација. 

Веќе во некои од минатите колумни потенци-
рав и пак ќе повторам: Високата кумулација на ја-
вен долг од почетокот на пандемијата не е само ре-
флексија на средствата за помош на економијата. 
Таа во 2020 година е одраз на намалувањето и на 
така ниските приходи во Буџетот што, при задржа-
на неповолна структура на буџетски трошења во 
првата кризна година, но и понатаму, нè втурнува 
во висока кумулација на буџетски дефицити и ви-
сок скок на јавниот долг. 

Македонија е меѓу земјите кои се на дното во 
Европа по буџетски приходи како процент од БДП 
поради голема даночна евазија и неоданочена 
сива економија. Ова заедно со високите трансфе-
ри до Фондот за ПИОМ (поради неповолните де-
мографски трендови отсликани во зголемување 
на старосната зависност), високите трошоци за 
плати на јавната администрација (поради заси-
лено вработување во јавниот сектор), растечката 
социјална помош (како определба на политиката), 
растечките непродуктивни трошења (кои не се 
скратија во услови на криза) и растечките камат-
ни отплати (поради кумулирање на висок долг) го 
намалува просторот за капитални трошења. Оваа 
фискална позиција е неодржлива и не е корисна 
на долг рок. 

Извор: ДЗС


