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М
алкумина предвидоа дека 
светот по големата кри-
за предизвикана од пан-
демијата со ковид-19 ќе 
влезе во период на ста-

гфлација, односно во период на висока 
инфлација и низок раст. Војната во Ук-
раина само ги засили започнатите трен-
дови кај инфлацијата предизвикани од 
намалената глобална понуда кај некои 
суровини и примарни производи и засто-
ите во синџирите на испорака. Војната во 
Украина само ја изнесе на површина ви-
соката енергетската зависност на Европа 
од Русија и покажа во кој обем може да 
бидат шоковите во цените кај енерген-
сите доколку има застои и несигурност 
во испораката. Но, изместената геополи-
тичка состојба има потенцијал да трае со 
години или пак децении. Кога и до која 
мера Европа и остатокот од светот ќе се 
адаптира на новата ситуација останува 
да видиме. 

Но, за нас економистите поважни се 
факторите кои го дефинираат долгороч-
ниот тренд на инфлацијата и факторите 
кои го движат економскиот раст. Она 
што малку се дискутира е долгорочната 
фискална доминација во светски рамки, 
отсуството на фискална посткризна кон-
солидација и продолжената експанзивна 
монетарна политика и покрај појавата 
на инфлацијата во текот на 2021 година, 
што несомнено ги поткопа инфлациски-
те очекувања. Денес инфлациските оче-
кувања се чинат незакотвени. А како да 
бидат кога силните стимули од страна на 
владите и на централните банки во пре-
тходните две години значајно ја подгре-
аја потрошувачката, и тоа до ниво што 

сега централните банкари настојуваат 
да ја зауздаат преку растот на каматни-
те стапки. Носителите на макроеконом-
ски политики велат дека гасат пожари, 
но истите тие и ги создадоа пожарите. 
И повторно фразите дека светот е пред 
нова најголема криза по Втората светска 
војна. Па нели беше кажано и пред две 
години кога почна пандемијата? 

Нобеловецот Џо Стиглиц пак од Давос 
порача дека зголемувањето на каматни-
те стапки нема да го реши проблемот со 
инфлацијата, односно дека на американ-
ската економија ѝ се потребни интервен-
ции на страната на понудата наместо зго-
лемување на каматните стапки од страна 
на Федералните резерви. Вистината е на 
средина. Не само на САД туку и на оста-
токот на светот му е потребно создавање 
на повеќе храна и повеќе енергија. Зго-
лемената понуда на храна и на енергија 
ќе ги реши недостатоците во понудата 
кои создаваат притисок врз овие компо-
ненти на инфлацијата (тековно и поради 
војната во Украина). Но, нема да ја реши 
базичната инфлација, односно постоја-
ната компонента на инфлацијата која 
има силен нагорен тренд кој ги покажува 
нарушените инфлациски очекувања. Тоа 
може да го направат независни централ-
ни банки кои имаат мандат за сузбивање 
на инфлацијата и кредибилни влади кои 
нема да трошат за силни трансфери за 
стимулација на потрошувачката и купу-
вање на социјален мир, туку ќе трошат 
буџетски средства за да ги зајакнат капа-
цитетите за зголемување на агрегатната 
понуда. Ниту во САД, ниту во Европа, 
ниту кај нас дома тоа не беше случај. Твр-
дењата дека инфлацијата е производ на 
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негативен шок кај понудата се издишан 
балон кога на сите ни е јасно дека инфла-
цијата, речиси насекаде, беше истовре-
мено производ и на позитивниот шок кај 
побарувачката. 

И сега светот е исправен пред нова 
криза, политичка, безбедносна, со по-
тенцијал да прерасне во криза за храна 
и енергија, криза која прашање е дали од 
период на стагфлација има потенцијал 
да прерасне во подолгорочна рецесија 
(депресија). Аргументите за тоа се број-
ни, од исцицани буџети и неможност за 
силни државни стимули како во време на 
пандемијата, до повик за континуирана 
рестриктивна монетарна политика која 
е задоцнета и ја губи битката со инфла-
цијата. Високите каматни стапки ќе има-
ат негативно влијание врз потрошувач-
ката и инвестициите, додека запреното 
квантитативно олеснување од највлија-
телните централни банки ќе се одрази 
врз глобалната ликвидност на меѓуна-
родните финансиски пазари и ќе доведе 
до поскапување на финансирањето на 
државите. Истрошените јавни финансии 
и стеснетите фискални бафери ќе значат 
отсуство на силни државни стимули кои 
нема да ја стабилизираат ниту загрозена-
та ликвидност на претпријатијата ниту 
ќе ги компензираат намалените реални 
доходи на населението. Ни претстои ли 
уште една, но сега подолгорочна реце-
сија? 

Како е кај нас дома?
Македонската економија е веќе влезе-

на во стафлација. Податоците за првите 
три месеци од 2022 година најверојат-
но ќе покажат низок годишен раст при 

висока инфлација. Воедно и најновите 
проекции на Народната банка, на Ми-
нистерството за финансии (МФ), на меѓу-
народните финансиски институции и на 
кредитните рејтинг агенции потврдија 
дека во 2022 година ќе имаме низок раст 
и висока инфлација. Проекциите за 2023 
година исто така не се поволни, односно 
стапката на раст е околу 3 %, а инфла-
цијата е оценета повисоко од историски-
от просек. Единствени оптимисти се Ми-
нистерството за финансии и Народната 
банка кои проектираат повисок економ-
ски раст на среден рок. 

Но, проекциите се едно, а во реалнос-
та се случува друго. Така очекувањата и 
проекциите за падот на економијата во 
2020 година во време на пандемија на 
ковид-19 беа поповолни од последната 
објава на Државниот завод за статисти-
ка која покажа длабока рецесија од 6,1 %. 
Исто така проекциите за инфлацијата за 
2021 година пред само седум месеци беа 
2,4 %, а новите се повеќе од трикратно 
зголемени. Јасно е дека нестабилноста 
на претпоставките за проекциите, нена-
временото антиципирање на факторите 
и ненавремената реакција на носителите 
на макроекономски политики ги менува 
остварувањата на полошо. 

Новите ревизии на проекциите за 
2022 година од двете клучни домашни 
институции покажуваат надолна ко-
рекција на растот, но големи разлики 
има во детерминантите кои го креираат 
растот. Изненадува фактот што Народ-
ната банка оценува дека оваа година ќе 
имаме раст на бруто-инвестициите од 
15 % на годишна основа, во година кога 
фирмите се соочуваат со висок раст на 
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минималната плата (кај некои е субвен-
циониран, некои не земаат субвенции) и 
раст на трошоците за суровини и енер-
генси. Според Народната банка, растот 
на бруто-инвестициите е „во најголем 
дел поради антиципативното однесу-
вање на економските субјекти во пресрет 
на воениот конфликт и поголеми инвес-
тиции во залихи“ што укажува дека фир-
мите можно е да кумулираат залихи, но 
никако овој висок раст нема да значи ин-
вестиции во фиксни средства. Разлика 
во проекциите има во однос на јавната 
потрошувачка за која Народната банка 
оценува дека ќе биде пониска од лани, 
додека МФ и покрај тоа што го намалува 
растот со ребалансот, сепак кажува дека 
и понатаму ќе троши за плати и за стоки 
и услуги. Така со ребалансот трошоците 
за плати во образованието се зголемени 
за 13 милиони евра, предвидени во рас-
тот на блок дотациите до општините, до-
дека масата на плати за јавната админи-
страција има мала нагорна корекција од 
9 милиони евра. Кај трошоците за стоки 
и услуги, и покрај најавеното штедење, 
нема никаква корекција. Напротив, тие 
се зголемени за 64 милиони евра при 
што договорните услуги се повисоки за 
33 милиони евра, други тековни трошоци 
за 6 милиони евра, патните трошоци за 3 
милиони евра. Нагорна корекција имаат 
и трошоците за струја, греење и остана-
ти услуги од 24 милиони евра. Кратење 

има кај капиталните инвестиции (но, тоа 
не е штедење) и тоа за 97 милиони евра 
во трошоци за: капитални субвенции за 
претпријатија и невладини организации 
(за 58 мил. евра), градежни објекти (за 32 
мил. евра), машини и опрема (за 30 мил. 
евра), капитални дотации до единиците 
на локална самоуправа (за 5 мил. евра), 
возила (за 2 мил. евра), додека зголему-
вање има за вложување и нефинансиски 
средства (за 21 мил. евра). Кратењето на 
капиталните инвестиции и ниската ре-
ализација од претходните години, осо-
бено во делот на градежните работи, не 
покажува дека државата има потенцијал 
за инвестициска активност. Воедно, бру-
то-инвестициите се детерминирани и од 
странските директни инвестиции, осо-
бено од постоечките од автомобилската 
индустрија кои се соочуваат со наруше-
ни синџири на испорака (поради војната 
во Украина) и намален пласман. Битката 
за привлекување на нови странски ди-
ректни инвестиции одамна е изгубена од 
страна на државата и е препуштена на 
соседите. 

Покрај инвестициите и јавната потро-
шувачка, кои се дивергентно поставени 
во проекциите, приватната потрошувач-
ка и во двата случаја е надолно кориги-
рана. Но, сепак, постои стапка на раст и 
покрај бројните фактори кои покажуваат 
дека потрошувачката на домаќинства-
та има потенцијал да биде пониска од 

ЕКОНОМИЈА



јуни 2022 31

претходната година. Главни фактори за оваа конста-
тација се реалниот пад на платите во поголем дел 
од дејностите, очекувањата за пониски дознаки од 
странство (поради намален расположлив доход на 
нашите иселеници) и сѐ уште растечката инфлација, 
и тоа во втората половина на годината поради дис-
континуитетот на некои претходно имплементирани 
мерки со кои се влијаеше врз пониски цени. Така со 
ребалансот на буџетот за 2022 година се враќа дано-
чната стапка на 5 % кај ДДВ-то за основните произ-
води за човечка исхрана, се враќа даночната стапка 
од 18 % кај прометот на енергенсите и се укинува ме-
тодологијата за акцизите со која намалувањето на ак-

цизата идеше врз основа на берзанските цени. Исто 
така се укинува и замрзнувањето на маржите во трго-
вијата на големо и мало. Воедно, и покрај тоа што во 
ребалансот се обезбедени 76 милиони евра за зашти-
та на стандардот на населението и на фирмите, не се 
кажува дали овие пари се однесуваат за трансфери 
за ЕСМ со цел субвенционирање на цената на струја-
та кај домаќинствата и помалите бизниси. Ова само 
ги поттикнува стравувањата дека е можен раст и кај 
цената на електричната енергија. Воедно, доколку 
има повторен раст на инфлацијата, тоа би значело 
дека најавеното зголемување на пензиите за кое се 
одвоени дополнителни 65 милиони евра и социјал-
ната помош (поголема за 38 милиони евра) ќе биде 
предвреме изедено.   

Високата корекција кај тековните трошоци, во 
услови на отсуство на штедење и на рационализи-
рање на трошоците, услови проширување на дефи-
цитот за оваа година. Намалувањето кај капитални-
те расходи е надвор од секоја логика да се третира 
како штедење, додека ниту зголемените приходи во 
ребалансот не беа доволни да ја покријат буџетска-
та дупка. Така, со ребалансот на буџетот имаме нов 
историски врв на вкупни расходи од 4,7 милијарди 
евра, буџетски дефицит од 700 милиони евра и ново 
кумулирање на долг од 1,3 милијарди евра за покри-
вање на овогодишниот дефицит и кумулирање на де-
позити на сметка кај НБРМ. За само три години. Од 
2020 година до 2022 година ќе кумулираме дефицит 
од 2,2 милијарди евра и нов нето-долг од 2,9 милијар-
ди евра кој ќе достигне над 70 % од БДП на крајот од 
оваа година! 
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