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В
о услови кога домашната ин-
флација руши рекорди какви 
што не сме имале последниве 
27 години, многумина ќе се 
запрашаат зошто избраната 

тема на оваа колумна е демографијата 
и врската со инфлацијата и фискалната 
одржливост. 

Причината лежи во фактот што демо-
графските промени директно влијаат на 
големината на работната сила, на потро-
шувачката и заштедите, на продуктив-
носта на трудот, кои пак имаат значајно 
влијание врз реалните и номиналните 
економски варијабли. По глобалната 
финансиска криза повеќето емпириски 
истражувања настојуваа да утврдат дека 
стареењето на населението е фактор за 
дефлациските трендови во последниве 
три декади (како на пр. во Јапонија). Но, 
со појавата на високата инфлација, ми-
слењата и анализите го гледаат линкот 
меѓу стареењето на населението, односно 
намалувањето на работоспособната по-
пулација како секуларен тренд за инфла-
цијата. Според Теоријата на животниот 
циклус, поединците ја планираат своја-
та потрошувачка и заштеда во текот на 
нивниот животен циклус. Приходите на 
поединците се ниски кога се млади, рас-
тат во работната возраст и опаѓаат во ста-
роста. Поединците се задолжуваат кога 
се млади, под претпоставка дека идните 
приходи ќе им овозможат да го отплатат 
долгот, и штедат во средните години за 
да го задржат нивото на потрошувачка 
кога ќе се пензионираат. Во економијата 
како целина, стапката на штедење има 
тенденција да биде помала кога млади-

те и постарите зависни лица имаат по-
големо учество во вкупното население, 
а потрошувачката да биде поголема. Во 
исто време, намалувањето на понудата 
на работна сила врши нагорен притисок 
врз платите, што дополнително ја пот-
тикнува инфлацијата преку каналот на 
трошоците на страната на понудата. Зак-
лучокот е дека намалувањето на работос-
пособното население и стареењето на 
населението се инфлаторни, а овој тренд 
има континуитет во Македонија. 

Според податоците од последниот по-
пис од 2021 година (со голема задршка кон 
податоците поради неконзистентност во 
одделни сегменти), вкупното резидентно 
население во Македонија е намалено за 
185 834 лица. Загрижува фактот што ова 
намалување е сконцентрирано кај млади-
те од 0 до 39 години, чиј број меѓу двата 
пописа е понизок за 316 664 лица, а учест-
вото во вкупното население од околу 60 
% во 2002 година се сведува на 48 % во 
2021 година. Ова укажува на два факта: 
прво, не создаваме нови поколенија, од-
носно стапката на наталитет значајно ни 
опаѓа и второ, ни се иселуваат младите 
од државава. Затоа и ни старее населени-
ето во Македонија. Бројот на лица од 55 
години нагоре е зголемен за 169 110 лица, 
а нивното учество во вкупното население 
од околу 20 % во 2002 година достигна 31 
% во 2021 година. Дистрибуцијата на на-
селението од лево (повеќе млади лица) 
се пренасочува кон десно (повеќе стари 
лица). Работоспособното население од 15 
до 79 години според податоците по ста-
росни групи е намалено за околу 99 000 
лица. Но, податоците за економските ка-
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рактеристики од пописот покажаа дека 
вкупното работоспособно население (над 
15 години и повеќе) меѓу двата пописа е 
намалено за 51 635 лица при намалување 
на работната сила за 25 907 лица (врабо-
тени + невработени) и неактивното насе-
ление за 64 774 лица (лица кои не бараат 
работа, студенти, пензионери, домаќин-
ки), но и при вкалкулиран раст на кате-
горијата непознато од 39 048 лица (тука 
е задршката на податоците). Сепак, како 
и да е, работоспособната популација се 
намалува, населението ни старее, што 
дејствува инфлаторно и тежи врз буџе-
тот. 

Податоците од пописот покажаа дека 

бројот на ученици и студенти меѓу двата 
пописа се има намалено за околу 35 000, 
додека бројот на пензионери (примате-
ли на старосна, инвалидска и семејна 
пензија) се зголемил од околу 248 000 
во 2002 година на околу 317 000 во 2021 
година. Зголемениот број на пензионери 
(и покрај тоа што во периодот меѓу два-
та пописа имаме зголемување на врабо-
тените за околу 148 000 лица), во услови 
на пониско полнење на ПИОМ поради 
пристапување кон вториот столб од пен-
зиската реформа од 2005 година наваму, 
како и неколкукратното зголемување на 
пензиите во овој период создава при-
тисок и го зголемува јазот меѓу придоне-
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сите уплатени за ПИОМ и трансферите 
од ПИОМ. Овој јаз од 127 милиони евра 
во 2008 година ќе достигне 430 милиони 
евра во 2023 година или е за 3,4 пати зго-
лемен за петнаесет години. Ако на ова 
се надоврзат негативните демографски 
процеси, стареењето на населението и 
поголемиот број на потенцијални пен-
зионери, при помалку нови вработени 
млади лица кои треба да создаваат нова 
вредност и потрошувачка, ова ќе значи 
поголеми издатоци од државниот буџет 
за пензии и здравство, а помалку при-
ливи за буџетот и задолжителните при-
ватни пензиски фондови. Фискалната 
одржливост која од ковидот наваму е 
значајно нарушена, со овие структурни 
демографски промени уште повеќе е до-
ведена во прашање. 

И годишните податоци од ДЗС за 
населението по возраст ги потврдува-
ат истите тенденции. Во 2002 година, 
една година по внатрешниот воен кон-
фликт, бројот на млади лица се намалил 
за околу 9 500, веројатно како резултат 
на негативниот безбедносен шок. Но, од 
2008 година заклучно со последениот 
објавен податок од 2020 година, бројот 
на млади на возраст од 15 до 29 години 
забрзано се намалува за во последниве 
четири години падот да достигне во про-
сек 9 500 лица годишно, како по воениот 

конфликт. Младите ја напуштаат држа-
вава, а мотивите според многу мерења 
не секогаш се економски и поврзани со 
повиските плати и подобрите услови за 
живот во странство. Мотивите се поврзу-
ваат со незадоволството во државава во 
која  опстојувањето на корупцијата, не-
ефикасноста на институциите, нееднак-
виот пристап за вработување на младите 
и неуспехот на политичките елити и суд-
ството да се справат со нив ги иселува 
младите. Младите на возраст од 15 до 29 
години се намалуваат како процент од 
вкупното работоспособно население со 
што се намалува идниот потенцијал за 
генерирање на нова додадена вредност 
и приходи. Во исто време се зголемува 
старосната зависност, односно учество-
то на возрасната група над 65 години, со 
што поголем дел од доходот на работос-
пособното население од 15 до 79 години 
иде за издржување на истата таа група. 
Ова јасно ја покажува зголемената пот-
реба во буџетот за издвојување за пен-
зии и за здравствена заштита.

Исто така годишните податоци од 
виталните статистики укажуваат на 
опаѓачка стапка на наталитет. Од 16,3 
живородени на 1 000 жители во 1995 го-
дина, стапката на наталитет се сведува 
на 10,2 во 2021 година, а на 9,2 во 2020 
година кога беше најниска. Овој тренд 
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беше привремено прекинат во пери-
одот од 2007 до 2010 година со мерката 
за субвенционирање на трето дете. Она 
што дополнително загрижува е негатив-
ниот природен прираст на населението 
од 2019 година наваму, кој во последни-
ве две години се засили под влијание 
на зголемената смртност поради панде-
мијата со ковид-19. Исто така очекува-
ниот животниот век на населението во 
Македонија е продолжен, односно од 72 
години старост во 1995 година на 76 го-
дини во 2022 година.  

Да сумирам. Намалувањето на попу-
лацијата во Македонија, при опаѓачка 
стапка на наталитет и иселување на мла-
дите, го намалува едниот од основните 
фактори за производство – трудот. Кон-
тинуираниот пад на наталитетот ги на-
малува изгледите за раст на земјава, до-
ведува до недостиг на работна сила, што 
заедно со иселувањето на младите при-
донесува за пониска домашната понуда 
на стоки и услуги и дејствува инфлатор-
но. Овие негативни демографски проце-
си создаваат притисок врз платите, а со 
тоа и на финалните цени, т. е. на инфла-
цијата. Поединците кои се повисоко об-
разовани од оние од претходните гене-
рации бараат повисоки плати. Од друга 
страна, населението старее и се зголему-
ваат годините на очекуваниот животен 

век. Растот на старосната зависност, 
односно на учеството на населението од 
65+ години во вкупното работоспособно 
население (од 15 до 79 години) има ин-
флаторно влијание. Стареењето на по-
пулацијата значи пад на продуктивноста 
и повисоки фискални трошоци. Трошо-
ците за здравствена заштита и пензии се 
зголемуваат, што во услови на значајно 
зголемен јавен долг и високи потреби за 
рефинансирање набрзо може да станат 
неодржливи. 

Исчезнуваме како нација. Ќе немаме 
работна сила, ќе немаме домашна пону-
да на стоки и услуги, повеќе ќе увезува-
ме и ќе се изложуваме на надворешни 
шокови. Ќе имаме и константен при-
тисок за раст на платите и притисок врз 
инфлацијата. Досега црпевме од армија-
та на невработени лица, но повеќето или 
се вработија или се иселија, а остатокот 
е структурна невработеност која тешко 
дека ќе ја искорениме. Ако до сега кри-
тиките беа насочени кон образовниот 
систем дека не произведува модерна и 
спремна младина за новото време и со-
одветна на побарувачката на бизниси-
те, веќе одамна заедно со нив требаше 
да кулминираат и стравувањата дека во 
блиска иднина нема кого да образуваме. 
Алармот е веќе подолго време гласен, 
ама кој го слуша. 

ЕКОНОМИЈА

Извор: ДЗС


