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Признанија 

 
Овој Редовен економски извештај (РЕР) ги опфаќа економските случувања, перспективите и економските политики 
во регионот Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.  
 
Тимот го водеше Марк Тобиас Шифтбауер и Идит Кикони (водачи на тимот). Главниот тим за ова издание беше 
составен од вработени на Светска банка што работат на овие земји (со дополнителен придонес во одредени 
делови): Бојан Шимбов, Сандра Хливњак (надворешнотрговскиот дел), Милан Лакичевиќ (фискалниот дел), Хилда 
Шијаку и Јохана Јегер (монетарен и фискален дел), Сања Маџаревиќ Шујстер (трудовиот дел), Асил Сенкал  и 
Милан Лакичевиќ  (делот за растот) и Лазар Шестовиќ, Наташа Рово (делот за изгледите). Дополнителен придонес 
дадоа: Стефани Бродман (трудовиот дел); Алена Кантаровиќ (делот за финансискиот сектор); Дебашри Подар; 
Солен Денглер; Дин А. Сира, Сајмон Дејвид Елис, Џанел Пламер Клас Сандер; Рина Бадиани – Магнусон (во 
фокусот: секторот урбанизам), Кристоф Унгерер (фискалниот дел), Ален Мулабдиќ (надворешнотрговскиот дел) и 
Колет Вилер (делот за изгледите). 
 
Ен Грант помогна во уредувањето, а Бади Виразмо помогна во дизајнот, Валентина Мартиновиќ, Нејме Котере, 
Самра Бајрамовиќ, Ивана Бојиќ, Еранда Троге, Хермина Вуковиќ Тасиќ, Јасминка Шопова, Боба Вукославовиќ, 
Драгана Варезиќ и Леа Лабој му помагаа на тимот.  
 
Со дистрибуцијата на извештајот и надворешните и односите со медиумите управува тимот за надворешни 
комуникации составен од Лундрим Алиу, Анита Божиновска, Пол А. Клер, Ана Ѓокутај, Јасмина Хаџиќ, Карл П. 
Ханлон, Весна Костиќ, Џон Македон, Мирјана Поповиќ, Ким Луиз Смитис и Сања Таниќ. 
 
Тимот им се заблагодарува на Линда Ван Гелдер (регионална директорка за Западен Балкан); Лалита Мурти 
(регионална директорка за рамномерен раст, финансии и институции); Галина А. Винселет (раководител на 
праксата за макроекономија, трговија и инвестиции) и на раководните тимови на канцелариите во земјите на 
Западен Балкан за нивните насоки при подготвката на овој извештај. Тимот се заблагодарува и за коментарите на 
нацртите на овој извештај добиени од министерствата за финансии и централните банки на земјите од Западен 
Балкан. 
 
Овој РЕИ за Западен Балкан како и претходните изданија може да се најдат на: www.worldbank.org/eca/wbrer/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldbank.org/eca/wbrer/
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1. Преглед 
 
Како резултат на силниот економски раст во 2018 година, невработеноста во првата половина на 
оваа година падна на историски најниско ниво. До јуни 2019 година во Западен Балкан се отворени 
нови 150.000 работни места спореден со претходната година. Околу 43.000 млади лица најдоа работа, 
особено во Албанија и невработеноста на младите во регионот опадна како резултат на сè поголемиот 
сектор на аутсорирање на деловни процеси. Економската активност во 2018 година привлече и повеќе 
жени во работната сила. И покрај овие позитивни случувања на пазарот на трудот, помалку од половината 
од работоспособното население во Западен Балкан има работа (44 проценти). Во Босна и Херцеговина и 
во Косово само 34 проценти односно 30 проценти од работоспособното население има работа, а 
невработеноста на младите и понатаму е висока во овие две земји. Поради тоа, одржувањето на високиот 
и рамномерен економски раст е основен услов за отворање на повеќе, многу потребни можности за 
вработување во регионот. 
 
Но, економскиот раст во Западен Балкан забавува по краткотрајното заживување на инвестициите 
во претходните години. Економскиот раст во Западен Балкан во 2019 година е проектиран да достигне 
3,2 проценти што претставува намалување во однос на 3,9 проценти во 2018 година. Освен во Косово и 
во Северна Македонија, каде растот и понатаму ќе закрепнува по големото забавување, растот во сите 
други земји се очекува да биде понизок отколку во 2018 година. Економскиот раст забавува со 
намалувањето на придонесот на инвестициите и на извозот во растот во повеќе земји од регионот. Нето 
извозот и понатаму има негативен придонес во растот бидејќи слабата конкурентност на неговите мали и 
отворени економии ги намалува шансите за пристап на поголемите пазари. Наместо тоа, потрошувачката 
и понатаму е главен двигател на економската активност во земјите на Западен Балкан. Растот на 
потрошувачката е поттикнат од повисоките јавни расходи и од скоро двоцифрениот раст на 
кредитирањето на населението со што се покренува прашањето за одржливоста на растот движен од 
потрошувачката во регионот. 
 
Внатрешната и надворешната нерамнотежа е сè поголема. Растот забавува и покрај напливот на јавни 
расходи стимулирани од обемните циклични приходи. Зголемувањето на приходите не е доволно да се 
амортизира зголемувањето на тековните расходи во кои доминираат платите во јавниот сектор и 
социјалните надоместоци, вклучувајќи ги и повисоките расходи за нетаргетирани социјални програми во 
Босна и Херцеговина и во Косово. Како резултат на тоа, фискалните дефицити се проектира да се зголемат 
во 2019 година во сите земји од Западен Балкан, освен во Косово и во Црна Гора. Надворешната 
нерамнотежа почна а се зголемува и со забавувањето на извозот како резултат на опаѓањето на 
побарувачката од трговските партнери во ЕУ како резултат на зголемувањето на трговските тензии. 
Дефицитот на тековната сметка (ДТС) се очекува да се зголеми во 2019 година во сите земји од Западен 
Балкан. Стабилните дознаки и странските директни инвестиции (СДИ) помагаат во финансирањето на ДТС. 
Меѓутоа, значителната надворешнотрговска нерамнотежа во повеќе земји од Западен Балкан, заедно со 
зголемениот јавен долг го изложуваат регионот на неповолни економски шокови. Поради тоа, повисоките 
јавни расходи ја компромитираа шансата за градење на многу потребните фискални бафери за 
ублажување на влијанието на сè поголемата надворешна несигурност.  
 
Позитивните изгледи за 2020-21 ги маскираат инхерентните ранливости како резултат на 
интензивирањето на ризиците за намалување на растот. Се проектира дека сите земји, ќе имаат побрз 
раст, освен Црна Гора каде постепеното завршување на инвестицискиот циклус се проектира донекаде да 
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го намали растот. Во Албанија се очекува производството на енергија да се врати како резултат на 
очекуваното враќање на врнежите на историски просечното ниво. Во Косово и во Босна и Херцеговина се 
очекува да се зголемат јавните инвестиции. Во Србија, придонесот на потрошувачката во растот се очекува 
и понатаму да се зголемува во 2020 година како резултат на материјализирањето на зголемувањето на 
платите во јавниот сектор и на пензиите. Меѓутоа, позитивните изгледи се ранливи од сè поголемите 
ризици за намалување на растот. Регионот се соочува со сè поголема несигурност со забавувањето на 
економскиот раст на светско ниво, вклучувајќи ја и ЕУ – најголемиот трговски партнер и извор на 
финансиски приливи на Западен Балкан. Сè поголемите трговски тензии и нестабилноста на цените на 
нафтата уште повеќе ги зголемуваат надворешните ризици. Истовремено, зголемената политичка 
поларизација во повеќе земји од регионот, како и шоковите поврзани со временските услови што влијаат 
врз земјоделското производство и врз производството на енергија, уште повеќе ја зголемуваат домашната 
несигурност. 
 
Сè поголемата несигурност бара брзо подобрување на јавните финансии и на конкурентноста. 
Подобрувањето на ефикасноста и на еднаквоста на јавите расходи и зајакнувањето на мобилизацијата на 
приходите и понатаму е приоритет за сите земји од Западен Балкан. Масата на плати во јавниот сектор и 
пензиите имаат најголем удел во јавните расходи во регионот. Поцврстата контрола на масата на плати, 
намалувањето на даночните расходи и подоброто таргетирање на социјалните надоместоци би отворило 
простор за поголеми јавни инвестиции, за подобрување на еднаквоста и за овозможување на изградба на 
фискални бафери за ублажување на сè поголемите ризици. Како што е назначено во овој извештај, 
фискалните правила можат да помогнат да се зацврстат расходите и фискалната одржливост. Меѓутоа, 
нивната кредибилност во регионот треба да се обнови откако во повеќе земји тие повеќепати се 
прекршувани. Реформите на фискалното управување се потребни како дел од пошироките структурни 
реформи што помагаат да се зголеми извозната конкурентност на регионот. Тоа опфаќа зајакнување на 
државните институции што го штитат владеењето на правото и конкуренцијата на приватниот сектор за 
да се поттикнат растот на продуктивноста и иновациите преку овозможување еднакви услови за сите 
фирми. Подобрувањето на квалитетот на јавните услуги и на продуктивноста, исто така, се критични во 
поголемите урбани центри и во главните градови во регионот, кои, како што е нагласено во делот за 
областа во фокусот за овој регион, заостануваат зад оние во другите источноевропски земји, каде главните 
градови се движечка сила во отворањето на повеќе и подобри можности за вработување. Заедно, овие 
реформи би помогнале да се постигне посилен, порамномерен и поодржлив раст, осигурувајќи побрзо 
приближување до нивото на приходи на ЕУ. Силната посветеност на цврстите макрофискални политики и 
на структурните реформи секогаш била важна, а сè поголемата несигурност ја прави императив. 
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Слика 1.1. Вработеноста се зголеми по силниот раст во 2018 
година. 

(Состојба на пазарот на труд, процент од работоспособното 
население) 

Слика 1.2. Но, економскиот раст во 2019 година забавува како 
резултат на понискиот придонес на извозот и на инвестициите. 

(Придонес на факторите за реалниот раст на БДП, процентни 
поени) 

 
 

Извор: Националните власти и проценки на Светска банка. 
Забелешка: Податоците за јуни 2019 година се однесуваат на 4 месечен подвижен 

просек. 
 

Извор: Националните заводи за статистика. 

Слика 1.3. Растот забавува и покрај напливот на јавните расходи и 
зголемената внатрешна нерамнотежа… 

(Фискален дефицит, проценти од БДП) 

Слика 1.4. …во време кога расте и надворешната 
нерамнотежа. 

(Проценети промени на ДТС, процентни поени од БДП) 

  
Извор: Националните власти и проценки на Светска банка. Извор: Националните власти и проценки на Светска банка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 1.5. Позитивните изгледи за 2020-21 година, сепак се 
опкружени со ризици за намалување на растот, вклучувајќи ги 

поголемите надворешни ризици во време на сè поголемите 
трговски тензии. 

(Стапки на раст, 2017-21п, проценти) 

Слика 1.6. Отворањето повеќе шанси за вработување бара 
силна посветеност на структурните реформи за да се поттикне 

продуктивноста, особено во урбаните центри и во главните 
градови во Западен Балкан. 
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(Продуктивноста во главните градови во Западен Балкан 
заостанува зад другите главни градови)  

  2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Албанија 3.8 4.1 2.9 3.4 3.6 
Босна и Херцеговина 3.2 3.6 3.1 3.4 3.9 
Косово 4.2 3.8 4.0 4.2 4.1 
Северна Македонија 0.2 2.7 3.1 3.2 3.3 
Црна Гора 4.7 4.9 3.0 2.8 2.7 
Србија 2.0 4.2 3.3 3.9 4.0 
Западен Балкан 2.6 3.9 3.2 3.6 3.8 
ЕУ28 2.5 2.0 1.4 1.3 1.4 

 

 
Извор: Проценки на Светска банка (повеќе детали може да најдете во текстот). Извор: Преглед на урбанизацијата и територијален преглед на Западен Балкан, 

Светска банка. 
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АЛБАНИЈА 
 

• Со оглед на тоа дека намалените врнежи драстично го намалија производството на електрична 
енергија, растот се проектира да се намали на 2,9 проценти во 2019 година. 

• Пазарот на трудот и понатаму се подобрува, а невработеноста достигна ново најниско ниво од 
11,5 проценти во јуни 2019 година.  

• Ограничените трошења и расчистувањето на заостанатите долгови придонесе за намалување на 
јавниот долг, но вон билансните ризици, на пример од јавно приватните партнерства се 
зголемуваат. 

• На среден рок, растот се очекува да се зголеми до 3,5 проценти, како резултат на придонесот на 
домашната побарувачка.  

• Фискалната консолидација, поголемата ефикасност на јавните трошења, како и структурните 
реформи се од критично значење за одржлив и еднаков раст. 
 

Најнови економски случувања 
По зголемувањето до 4,1 проценти, годишниот 
раст за 2019 година се проектира да се намали 
на 2,9 проценти. Драстичното намалување на 
врнежите во првата половина на годината (П1) 
го преполови производството на 
хидроелектрична енергија и го намали БДП за 
повеќе од половина процентен поен (пп). 
Услугите и градежништвото го предводеа растот. 
Домашната побарувачка се зголеми и покрај сѐ 
поголемите политички тензии. Нето извозот го 
намали растот за -0,4 пп, бидејќи стагнирањето 
на растот кај трговските партнери го ограничи 
извозот на традиционалните стоки, а извозот на 
енергија се намали. Подобрувањето на 
вработеноста, повисоките плати и растот на 
потрошувачките кредити беа главен двигател на 
приватната потрошувачка, што пак доведе до 
зголемување на БДП за 2,1 пп. Во меѓувреме, 
подобрите кредитни услови и подобрувањето на 
трошењето на владата за инфраструктура 
придонесе за зголемување на инвестициите за 
0,5 пп. Во П2, со намалувањето на енергетскиот 
потрес, економскиот раст на Албанија се очекува 
да се подобри.  
 
И покрај понискиот раст, се создадоа нови 
работни места се зајакна, а невработеноста  се 
намали. Растот на работните места се зголеми и 

достигна ниво од 3,4 проценти во вториот 
квартал од 2019 година, откако малку се намали 
во првиот квартал.  Нови работни места се 
создадоа во услужната дејност и во 
земјоделството. На крајот на вториот квартал, 
учеството во работната сила се зголеми за 1,24 
пп на годишно ниво, но јазот помеѓу учеството во 
работната сила на мажите и жените и понатаму е 
голем. Во К2 невработеноста достигна рекордно 
ниско ниво од 11,5 проценти. Реалните плати се 
зголемија за 3,4 проценти во просек, најмногу кај 
услугите (трговија и транспорт и туризам).  
Инфлацијата се намали од 2018 година, со што 
неодамнешниот тренд се сврте во обратна 
насока. Просечната инфлација до крајот на јули 
се намали од 2,1 проценти во 2018 година ма 1,5 
проценети, кое што ниво се очекува да го задржи 
до крајот на годината. Главните фактори беа 
ниската увезена инфлација од трговските 
партнери и зголемувањето на вредноста на 
лекот. Притисокот на домашната инфлација 
беше исто така мал поради недоволната 
искористеност на производните капацитети.  
Проценетата разлика помеѓу остварениот и 
потенцијалниот БДП изнесува -0,9 проценти. 
Намалувањето на инфлацијата го следи 
намалувањето на инфлацијата кај храната, што 
претставува одраз на она што се случува кај 
главните трговски партнери на Албанија. Во 
насока на остварување на стабилни цени, како и 
за да се намали влијанието на зголемувањето на 
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вредноста на лекот врз домашните цени, Банката 
на Албанија (БА) ј одржува својата референтна 
стапка на најниско ниво од 1 процент од јуни 
2018 година. Промената е пренесена на 
краткорочни владини хартии од вредности 
депозити и каматни стапки. Во текот на првото 
полугодие, реалниот ефективен курс се зголеми 
за 4,5 проценти, а номиналниот ефект од 
зголемувањето на вредноста беше главен 
двигател на негативната разлика на инфлацијата 
со трговските партнери. 
 
Банкарскиот сектор и добро капитализиран и 
профитабилен. Сите банки го надминаа 
минималниот потребен однос на адекватност на 
капиталот на Базел III од 12 проценти, со 
просечно ниво во секторот од 18,5 проценти во 
јуни.  Односот на ликвидност беше исто така 
адекватен и изнесуваше 21 процент. Кредитните 
портфолија се подобрија бидејќи БА продолжи 
со преструктуирањето на нефункционалните 
кредити (НФК) на големите заемопримачи, што, 
со оглед на задолжителното отпишување на 
долговите, придонесе за намалување на НФК на 
11,2 проценти од вкупните кредити до јуни, од 25 
проценти на годишно ниво во 2008 година.1 
Намалувањето на односот на НФК е приоритет за 
БА. Во 2016 година беше донесен нов закон за 
инсолвентност и БА подготвува рамка која што 
банките ќе можат да ја користат за доброволни, 
вонсудски порамнувања при решавањето на 
големите НФК. 
 
Монетарните олеснувања и подобрувањата на 
кредитното портфолио, почнуваат да влијаат 
врз растот на кредитите на приватниот сектор. 
Во првото полугодие кредитите на приватниот 
сектор се зголемија за 6,8 проценти, со што пак 
доведе до зголемување на односот помеѓу 
кредитите и БДП на 35,9 проценти од 35,3 
проценти на крајот на 2018 година. Поконкретно, 
пониските каматни стапки за кредити во леки ја 

                                                      
1 Извор: Извештај за монетарната политика, изготвен 
од БА во август 2019 година. Бројките се однесуваат на 
промената на неотплатените кредити по ефектите на 
отпишувањето на долговите за НФК. 

поттикнаа побарувачката за кредити во 
домашната валута, кои се зголемија за 7,9 
проценти во првото полугодие. Кредитите на 
бизнисите за инвестиции исто така се подобрија, 
за разлика од претходните трендови.2 Меѓутоа, 
корпоративното кредитирање и понатаму е 
ограничено и би можело да се поттикне доколку 
се зголеми опсегот на финансиски инструменти. 
Бидејќи банкарските средства сочинуваат повеќе 
од 90 проценти од вкупните финансиски 
средства, за поголема диверзификација на 
секторот и подобар пристап на бизнисите до 
финансии, корисни би биле политики за 
создавање на нови механизми за лизинг, 
факторинг, ризичен капитал, приватен капитал, 
осигурување, инвестициски фондови и 
микрофинансирање, особено со поддршка од 
подобар надзор на финансискиот сектор и 
непречено работење на пазарите за владини 
обврзници. 
 
Иако односот помеѓу долгот и БДП во 
Албанија се намали во 2019 година, сепак 
ризиците поради непредвидените обврски и 
ПДС и понатаму се високи. Односот помеѓу 
приходите и БДП се намали од 27,6 проценти од 
БДП во 2018 на проценети 27,3 проценти. Растот 
на приходите во 2019 година беше ограничен 
поради помалиот раст н БДП и забрзаното 
отплаќање на заостанатите долгови за поврат на 
ДДВ. Приходите од персоналниот данок на доход 
и од придонесите за социјално осигурување 
малку се зголемија, како резултат на повисоките 
плати и напорите да се намали неформалното 
работење. Во меѓувреме, построгите контроли на 
социјалните трансфери и субвенции ги намалија 
тековните расходи. Поради тоа што приходите се 
помали од проектираните, капиталните расходи 
во однос на БДП се намалија за 0,1пп. Владата 
неодамна ја зголеми примената на јавно 
приватните партнерства (ЈПП) за финансирање 
на проекти во инфраструктурата, здравството и 

2 Во јуни 2019 година, кредитите на бизнисите се 
зголемија за 7 проценти на годишно ниво.  
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образованието. Заостанатите буџетски долгови 
(на пример, поврат на ДДВ и трансфери кон 
локалните власти) изнесуваа околу 1,5 проценти 
од БДП во 2018 година. Буџетскиот дефицит се 
очекува да се прошири во 2019 година и да 
достигне ниво од 2,2 проценти од БДП, бидејќи 
владата ќе ги намали заостанатите долгови за 
поврат на ДДВ на приватниот сектор, а јавниот 
долг, вклучувајќи ги и гаранциите и заостанатите 
долгови се очекува да се намали на 68,4 
проценти од БДП. Во август, Мудис го потврди 
својот долгорочен рејтинг за Албанија од Б+. 
 
Потресот во енергетскиот сектор и помалата 
надворешна побарувачка доведоа до 
надворешни слабости во Албанија. Дефицитот 
на тековната сметка (ДТС) е многу чувствителен 
на цените на стоките и врнежите, што во голема 
мера го одредува производството на електрична 
енергија. Според тоа, ДТС се очекува да се 
зголеми од 6,7 проценти од БДП во 2018 година 
на 7 проценти. Странските директни инвестиции 
(СДИ) се очекува да останат непроменети си 
завршувањето на фазата на инвестирање во 
големите проекти за пренос на енергија и гас. Од 
2016 година, девизните резерви се на стабилно 
ниво и покриваат повеќе од шест месечен увоз 
на стоки и услуги. Големите резерви 
придонесуваат кон ублажувањето на ризиците 
поради високиот надворешен долг, кој се 
проектира да достигне 65,7 проценти од БДП во 
2019 година. 
 
Изгледи и ризици 
Растот се проектира да забрза и да достигне 
околу 3,5 проценти во 2020–21 година, 
бидејќи зголемената динамика на 
економијата постепено ќе ја намали 
разликата помеѓу потенцијалниот и 
остварениот производ. Растот сѐ повеќе ќе 
зависи од зголемувањето на приходите од трудот 
со што ќе се поттикне приватната потрошувачка. 
На краток рок, враќањето на енергетската 
рамнотежа на понормално ниво ќе доведе до 
олеснување на трговскиот биланс и нето извозот. 
По овој краток рок, неодамнешните позитивни 

трендови на извозот од Албанија, кои 
произлегуваат од проширувањето на пазарите, 
ќе достигнат умерено ниво како резултат на 
стагнирањето на растот на глобалната економија. 
Инвестициите исто така ќе придонесат кон 
растот, чии главен двигател ќе бидат јавните 
проекти и приватните инвестиции, под 
претпоставка дека и понатаму ќе продолжи 
напредокот на структурните реформи во, на 
пример, правосудниот систем и финансискиот 
сектор. Како што расте економијата и 
искористеноста на капацитетите закрепнува, 
долгорочните трендови се очекува да ја донесат 
инфлацијата блиску до историското ниво, во 
втората половина на 2021 година. 
 
До 2021 година, фискалниот дефицит се 
очекува да се намали на 1,7 проценти од БДП. 
Среднорочниот фискален план предвидува 
фискалната консолидација да продолжи до 2022 
година, што би требало да доведе до заштеди кај 
масата на плати, стоките и услугите, како и кај 
трансферите на корисниците на социјално 
осигурување и локалните власти. Одржаните 
капитални трошења на инфраструктура се 
планираат да изнесуваат 4,8 проценти од БДП. 
Овен тоа, постепената фискална консолидација 
заедно со понатамошниот економски раст, се 
предвидува да доведе до помал однос помеѓу 
долгот и БДП од 60 проценти. 
 
Економските изгледи на земјата се 
чувствителни на значителни ризици за 
намалување. Пониската побарувачка од 
надворешните трговски партнери би можела да 
го ограничи растот на краток односно на среден 
рок, да ги вложи условите на пазарот на трудот, 
како и да ја направи земјата поранлива на 
надворешните фактори. Зачувувањето на макро 
фискалната стабилност е од круцијално значење 
за поддршка на одржливиот раст.  Тоа 
предвидува дополнителна рационализација на 
трошењата, максимизирање на даночните 
приходи преку проширување на даночната 
основа  и подобрување на администрацијата на 
приходите како и управувањето на фискалните 
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ризици од ЈПП и ПДС. Поттикнувањето на 
инклузивен раст исто така бара подобри услови 
за развој на приватниот сектор, како што се 
подобрување на деловното опкружување, 
пристапот до финансии, енергетската сигурност 
и човечкиот капитал. 
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Инвестициите и закрепнувањето на потрошувачката се 
очекува да бидат двигател на растот во 2019 година.  

(придонес кон растот, проценти) 

Јавниот долг се намалува, но фискалната консолидација 
беше помала од порано. 

(проценти оф БДП) 

  
Извор: ИНСТАТ и Светска банка. Извор: Министерство за финансии и Светска банка. 

Пазарот на трудот се подобри, иако побавно.  
(проценти) 

Инфлацијата од увезените стоки и зголемувањето на курсот 
ја одржаа инфлацијата надвор од целниот интервал од 3±1 

проценти а монетарната политика беше поволна.  
(проценти) 

  
Извор: ИНСТАТ Извор: ИНСТАТ 

Енергетскиот потрес и намалувањето на надворешната 
побарувачка ја направија земјата поранлива на надворешни 

фактори  
(биланс на тековна сметка, проценти од БДП)  

Со подобрувањето на квалитетот на средствата, монетарната 
стимулација беше преточена во раст на кредитирањето на 

приватниот сектор 
(кредити на приватен сектор, стапка на раст во проценти) 

  
Извор: Централна банка и Светска банка. Извор: Централна банка и Светска банка. 

АЛБАНИЈА 
Избрани економски показатели 

-5

0

5

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Investment Net exports
Consumption Real GDP growth (%)

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0

0

20

40

60

80

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Public Debt Fiscal Balance,rhs

0

10

20

30

40

50

60

Employment Unemployment

0

1

2

3

4

5
Au

g-
10

Fe
b-

11
Au

g-
11

Fe
b-

12
Au

g-
12

Fe
b-

13
Au

g-
13

Fe
b-

14
Au

g-
14

Fe
b-

15
Au

g-
15

Fe
b-

16
Au

g-
16

Fe
b-

17
Au

g-
17

Fe
b-

18
Au

g-
18

Fe
b-

19

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2007 2009 2017 2018 2019e -3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

De
c-

13
Ap

r-
14

Au
g-

14
De

c-
14

Ap
r-

15
Au

g-
15

De
c-

15
Ap

r-
16

Au
g-

16
De

c-
16

Ap
r-

17
Au

g-
17

De
c-

17
Ap

r-
18

Au
g-

18
De

c-
18

Ap
r-

19

Инвестиции 
Потрошувачка 

Нето извоз 
Раст на реалниот БДП (%) Јавен долг 

 
Фискален биланс (дс) 

Вработеност Невработеност 



  РЕИ за Западен Балкан бр. 16  
 

15 
 

 
АЛБАНИЈА 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Раст на реалниот БДП  (проценти) 1,8 2,2 3,3 3,8 4,1 2,9 3,4 3,6 
Состав (процентни поени)                 
  Потрошувачка 5,9 0,0 4,8 3,7 3,9 2,8 2,5 2.8 
  Инвестиции -2,6 0,6 -1,7 -0,2 1,0 0,5 1,1 1.0 
  Нето извоз -1,6 1,6 0,2 0,3 -0,8 -0,4 -0,2 -0.2 
    Извоз 0,3 0,3 3,3 4,0 1,0 0,6 1.4  1.4 
    Увоз (-) 1,9 -1,3 3,1 3,7 1,8 1,0 1.6 1.6 
Инфлација на цени на мало (проценти, просек за 
периодот) 1,6 1,9 1,3 2,0 2,1 1,5 2,7 2,9 
                      
Јавни приходи (процент од БДП) 26,3 26,4 27,4 27,7 27,6 27,3 27,4 27,5 
Јавни расходи (процент од БДП) 32,3 30,9 29,6 29,8 29,3 29,6 29,4 29,2 
  Од кои:                  
    Маса на плати (процент од БДП) 5,1 5,1 4,6 4,7 4,5 4,5 4.5 4.5 
    Социјални надоместоци (процент од БДП) 9,9 9,9 10,3 10,4 10,2 10,4 10.3 10.2 
    Капитални расходи (процент од БДП) 4,3 4,4 4,0 4,4 4,8 4,7 4.8 4.8 
Фискален биланс (процент од БДП) -6,0 -4,9 -1,8 -2,0 -1,8 -2,2 -2,0 -1,7 
Примарен фискален биланс (процент од БДП) -3,1 -2,2 0,5 0,0 0,4 0,0 0,2 0,4 
Јавен долг (процент од БДП) 66,1 69,1 68,7 67,8 64,6 63,0 62,1 59,6 
Јавен и јавно гарантиран долг (процент од БДП) 72,0 72,7 72,3 71,9 69,7 68,4 66,6 64,3 
  Од кој: надворешен (процент од БДП) 29,6 34,2 32,6 32,6 32,9 32,4 32,6 30.7 
                      
Извоз на стоки (процент од БДП) 9,3 7,5 6,7 6,9 7,7 5,5 5,7 5,9 
Увоз на стоки (процент од БДП) 31,6 29,9 30,9 31,3 30,2 32,9 33,5 34,0 
Нето извоз на услуги (процент од БДП) 3,2 5,1 7,4 9,4 8,6 12,9 13,4 14,2 
Трговски биланс (процент од БДП) -19,0 -17,3 -16,8 -15,1 -13,8 -14,5 -14,4 -14,9 
Приливи на дознаки од странство (процент од 
БДП) 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 5,2 4,9 4,8 
Салдо на тековната сметка (процент од БДП) -10,8 -8,6 -7,6 -7,5 -6,7 -7,0 -6,4 -6,1 
Приливи од странски директни инвестиции 
(процент од БДП) 8,1 8,0 8,7 8,6 8,0 7,8 7,5 6,9 
Надворешен долг (процент од БДП) 69,5 74,4 73,5 68,7 62,9 60,6 59,9 56,3 
                      
Реален раст на приватните кредити (процент, 
просек за периодот) -1,3 -1,8 -2,1 -2,3 -3,0 - - - 
Нефункционални кредити (процент од бруто 
кредитите, на крајот од периодот) 22,4 18,2 18,3 13,2 11,1 - - - 
                      
Стапка на невработеност (процент, просек за 
периодот) 17,5 17,1 15,2 13,7 12,3 11,5 - 0,0 
Стапка на невработеност кај младите (процент, 
просек за периодот) 32,5 33,2 28,9 25,9 23,1 - - - 
Стапка на учество во работната сила (процент, 
просек за периодот) 53,7 55,7 57,5 58,3 59,4 - - - 
БДП по глава на жител, ПКМ (тековен 
меѓународен долар) 10.645 10.926 11.276 11.693 - - - - 
Извор: Институциите на земјата, проценки и проекции на Светска банка.     
Забелешка: Стапката на невработеност кај младите се однесува на работната сила на возраст 15–29 години. 
Придонесот на статистичкото отстапување е поделен во однос 80 проценти и 20 проценти помеѓу 
потрошувачката и инвестициите соодветно. 
Промената на инвестициите е вклучена во Инвестиции     
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

• Откако ги надмина очекувањата и достигна 3,6 проценти во 2018 година, економскиот раст се 
очекува малку да се намали во 2019 година. 

• На среден рок, со формирањето на целосно функционална влада и спроведувањето на 
структурните реформи, поттикнати од аспирацијата на БИХ да добие статус на земја кандидат за 
ЕУ, растот најверојатно повторно ќе се зголеми. 

• Поради планираното зголемување на јавните инвестиции и зголемувањето на трансферите и 
платите, фискалната состојба се очекува да се влоши оваа година, но потоа ќе се подобри со 
повторното фискално затегање. 

• Ризиците во однос на изгледите на земјата се релативно урамнотежени: Од надворешна гледна 
точка, бавниот раст кај главниот трговски партнер на БИХ, односно ЕУ, е главниот ризик за 
намалување. Од домашна гледна точка, дополнителните застои во процесот на формирање на 
владата од општите избори во октомври 2018 година и локалните избори во 2020 година, би 
можеле да ги забават и реформите и растот. 

 
Најнови економски случувања 
Растот се очекува да забави до 3,1 проценти во 
2019 година, од 3,6 проценти во 2018 година. 
Омекнувањето на растот, во голема мера се 
должи на забавување на нето извозот. Како 
резултат на глобалните трговски војни и 
регионалните трговски спорови, бројките на 
трговскиот биланс се намалија во првата 
половина на 2019 година и се очекува да се 
влошат на краток рок и да го намалат растот на 
БИХ. Во првата половина на 2019 година, 
надворешната побарувачка се намали, што 
влијаеше врз извозот (–5,7 проценти годишно) и 
увозот (–3,5 проценти годишно). Забавувањето 
на надворешната побарувачка се очекува дека 
ќе биде надоместено со растот на 
потрошувачката (2,6 процентни поени) и 
инвестициите (0,4пп). Економската активност сѐ 
уште е поткрепена од робусниот, иако умерен, 
раст на приватната потрошувачка, што се должи 
на стабилниот прилив на дознаки од странство, 
растот на потрошувачките кредити и 
зголемувањето на реалните плати. Двигателите 
на производството сѐ уште се истите, со тоа што 
услугите придонесуваат 2,4 пп, индустријата 0,5 
пп и земјоделството 0,2 пп.    
 

                                                      
3 Анкета на работна сила од 2019 година. 

Невработеноста е на најниско ниво за повеќе 
од една деценија. Стапката на невработеност се 
намали од 18,4 проценти во 2018 година на 15,7 
проценти во 2019 година, како резултат на 
малото зголемување на побарувачката и 
намалувањето на бројот на работоспособно 
население.3 Стапката на вработеност се зголеми 
од 34,3 проценти на 35,5 проценти оваа година, 
со тоа што најмногу работни места се создаваат 
во индустријата и услугите. Но, и покрај 
подобрувањата на пазарот на трудот и 
неодамнешниот стабилен економски раст, сепак 
придобивките кај вработеноста и понатаму се 
скромни. Денес, според регионалните стандарди, 
вработеноста во БИХ и понатаму е ниска. 
Овозможување на поголема структурна 
флексибилност е од круцијално значење доколку 
БИХ сака да ги зголеми придобивките за на 
полето на создавање на работни места.  
 
Цените и понатаму имаат надолен тренд оваа 
година. Повисоките цени на транспортот, 
тутунот и закупнините за домување ги зголемија 
малопродажните цени за 1,4 проценти, во 
просек, во 2018 година. Бидејќи храната и 
транспортот се двете најголеми компоненти на 
индексот на малопродажните цени, глобалното 
намалување на цените за храна и енергија го 
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намали притисокот од инфлацијата. Во јуни 2019 
година, цените на мало се зголемија за 0,3 
проценти на годишно ниво, што е помалку од 1,5 
проценти во јануари. Она што е важно, 
подобрувањата на пазарот на трудот (помалата 
невработеност и повисоките плати) немаа 
влијание врз инфлацијата, што во голема мера 
зависи од факторите на страната на понудата 
како што се помала инфлација во еврозоната и 
регионот, како и ефектот на цените на нафтата и 
храната на светскиот пазар. 
 
Во 2019 година, фискалниот биланс се очекува 
да премине во дефицит.  Најновите 
консолидирани податоци укажуваат на постоење 
на суфицит од 2,2 проценти од БДП во 2018 
година.4 Фискалниот исход од 2018 е очекуван 
поради ефектите од зајакнатата наплата на 
индиректните даноци, бавните капитални 
трошења што е одраз на застоите во 
спроведувањето поради тоа што нема 
формирано влада во федерацијата на БИХ 
(ФБИХ) и државни институции у високите 
тековни трошења за работи како што се 
надоместоци за воени ветерани во ФБИХ и 
повисоките плати во Република Српска. Во 2019 
година, состојбата на суфицит се очекува да се 
сврти во обратна насока поради понатамошното 
зголемување на тековните трошења и 
зголемувањата на јавните инвестиции. Вкупниот 
јавен долг, кој е сѐ уште умерен, се проектира да 
се намали на 34,6 проценти од БДП по 2019. Во 
март, Стандард и Пурс го потврди својот 
долгорочен рејтинг од Б за БИХ и го зголеми 
рејтингот за изгледите на земјата од стабилен на 
позитивен – првото подобрување на изгледите 
на земјата од 2012 година. 
 
Откако малку се намали во 2018 година, 
дефицитот на тековната сметка (ДТС) се 
очекува да се прошири на 4,3 проценти во 
2019 година поради намалувањето на извозот за 
0,9 проценти и бавното зголемување на увозот за 

                                                      
4 Види консолидирани податоци од ЦББИХ, достапни на 
панорама веб порталот на ЦББИХ. 

2,2 проценти. Извозот е оптоварен поради 
забавувањето на економскиот раст во ЕУ, која е 
значителен трговски партнер на БИХ, пониските 
глобални цени на алуминиумот, значаен извозен 
производ за БИХ, како и загубените пазари за 
одредени стоки поради регионалните трговски 
спорови. На пример, извозот на млеко во Косово, 
еден од главните пазари за млеко на БИХ, се 
намали кога, во спротивност со договорот на 
ЦЕФТА, Косово наметна тарифа од 100 проценти 
за увоз на стоки од БИХ. Воведувањето на 
ваквите тарифи негативно влијаеше на 
целокупниот извоз на БИХ во Косово, но особено 
за производи како што е млекото. Останатите 
компоненти на ДТС, како што се суфицитот од 
услуги кои произлегуваат од товарниот 
транспорт, патничкиот транспорт, 
градежништвото дознаките од странство, беа 
скоро непроменети и се доволни за 
финансирање на значителен ден од ДТС, со 
поддршка од СДИ и други инвестиции. Се 
проценува дека во 2019 година странските 
директни инвестиции ќе покријат 50 проценти од 
ДТС, а остатокот ќе се финансира со нови 
задолжувања. За 2019 година, вкупниот однос 
помеѓу долгот и БДП на БИХ се проектира да 
остане под 66 проценти. 
 
Банкарскиот сектор е ликвиден и добро 
капитализиран. На ниво на систем односот на 
нефункционалните кредити (НФК) има надолна 
насока. На крајот на првиот квартал, уделот на 
НФК во портфолијата на комерцијалните банки 
се намалил од 8,8 проценти од вкупните кредити 
на крајот на 2018 година, на 8,5 проценти. 
Профитабилноста исто така се зголемува – во 
првиот квартал повратот на капитал, во просек, 
изнесуваше 12 проценти, што е повеќе од 9,6 
проценти на крајот од 2018 година. Односот 
помеѓу капиталот и средствата се зголеми од 13,2 
проценти во 2018 година на 13,5 проценти. 
Капиталните бафери се во рамките на 
регулаторните ограничувања. 
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Изгледи и ризици 
До 2021 година, со поддршка главно од 
потрошувачката и до некаде од јавните 
инвестиции, економскиот раст се проектира 
да зајакне до ниво од 3,9 проценти. Заложбата 
на БИХ да добие статус на земја кандидат за ЕУ 
се смета за клучна причина за унапредувањето 
на агендата на структурни реформи во земјата. 
Како и кога се формира нова влада и се 
започнуваат структурни реформи, се очекува 
умерено зголемување на растот, како и поголеми 
инвестиции во инфраструктурата.  На среден рок, 
надворешните дефицити се очекува да опстојат, 
најмногу како резултат на трговскиот биланс, кој 
ќе ги следи глобалните цени на нафтата и 
алуминиумот. Дознаките од странство 
најверојатно ќе останат на стабилно ниво и ќе 
продолжат да ја поддржуваат потрошувачката, 
која пак и понатаму ќе биде значаен двигател на 
растот на среден рок. Исто така, на среден рок, 
подобрувањата на пазарот на трудот би требало 
да зајакнат поради тоа што инвестициите во 
енергетиката, градежништвото и туризмот ќе го 
поддржат создавањето на работни места. 
Реалниот раст на БДП, според тоа, се проектира 
постепено да достигне ниво од 3,9 проценти до 
2021 година.  
 

Ослободувањето на потенцијалот на 
приватниот сектор сѐ уште е значителен 
предизвик за БИХ и ќе продолжи да го 
попречува нагласениот раст на среден рок. 
Растот на приватниот сектор не е голем и е 
недоволен за да се подобрат изгледите на 
пазарот на трудот. И понатаму е ограничен 
поради високото даночно оптоварување на 
трудот, лошото деловно опкружување, 
недостатоците на соодветни вештини, како и 
големиот јавен сектор. Освен тоа, и покрај 
добрите фискални исходи во претходните 
години, јавните финансии денес сѐ уште се 
карактеризираат со акумулирање на заостанати 
долгови, структурна ригидност на страната на 
расходите што се манифестира преку високи 
тековни трошења и слабо насочување на 
надоместоците за социјална помош.  

 
И понатаму постојат значителни ризици, како 
домашни така и надворешни. Главниот 
домашен ризик е тешкото неповолното 
политичко опкружување, што го отежнува 
напредувањето на структурните реформи и 
понатаму ја одложува интеграцијата во ЕУ. На 
надворешен план, бавниот раст во ЕУ и сѐ 
поголемата регионална и глобална трговска 
напнатост се главните ризици за намалување.  
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Растот на БДП зајакна во 2018, но потоа импулсот се 
намали.  

(Придонес кон растот, процентни поени од БДП) 

Инфлацијата и понатаму е ниска, а ценовните 
притисоци се намалија во првото полугодие на 

2019 година. 
(Проценти на годишно ниво) 

 
Извор: Агенција за статистика на БИХ, Светска банка. 

 
Извор: Агенција за статистика на БИХ, Светска банка. 

Приходите индиректни даноци и понатаму се 
зголемуваат... 
(Реален 3 месечен подвижен просек [3мпп], проценти, годишно 
ниво) 

…но поголемите јави расходи се очукува да го 
доведат фискалниот биланс во состојба на дефицит. 

(Проценти од БДП) 

 
Извор: Канцеларија за индиректни даноци во БИХ, Светска банка. 

 
 
Извор: Фискални власти, проценки на СБ 

Дефицитот на трговијата со стоки и понатаму се 
зголемува. 
(3 мпп, проценти на годишно ниво и трговски биланс за стоки во 

милијарди КМ) 

 

Нефункционалните кредити во портфолијата на 
комерцијалните банки се намалуваат, но и 
понатаму се високи.  

(Проценти) 

 
Извор: Агенција за статистика на БИХ, Светска банка. Извор: Централна банка на БИХ, пресметки на Светска банка. 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2014 2015 2016 2017f 2018 2019e 2020f 2021f 

Раст на реалниот БДП  (проценти) 1,1 3,1 3,1 3,2 3,6 3,1 3,4 3,9 
Состав (процентни поени)         

 Потрошувачка - - - - - 2,6 3,1 2.9 
 Инвестиции - - - - - 0,4 0,4 0.9 
 Нето извоз - - - - - 0,0 -0,1 0.1 
  Извоз - - - - - 0,4 0.6 1.1 
  Увоз (-) - - - - - 0,4 0.6 1.1 

Инфлација на цени на мало (проценти, 
просек за периодот) 

-0,9 0,0 -1,6 0,8 1,4 0,8 0,8 
 

0,6 

           
Јавни приходи (процент од БДП) 43,7 43,1 42,7 43,0 42,8 41,8 42,0 41,7 
Јавни расходи (процент од БДП) 45,8 42,5 41,5 40,4 40,6 42,4 41,4 40,3 

 Од кои:          
  Маса на плати (процент од БДП) 11,9 11,5 11,0 10,6 10,3 10,2 10.0 9.6 
  Социјални надоместоци (процент 

од БДП) 
17,0 16,5 15,9 15,2 15,3 17,0 16.8 16.6 

  Капитални расходи (процент од 
БДП) 

4,3 2,0 2,4 2,4 2,8 2,5 2.3 2.1 

Фискален биланс (процент од БДП) -2,0 0,7 1,2 2,6 2,2 -0,6 0,6 1,4 
Примарен фискален биланс (процент од 
БДП) 

-1,2 1,6 2,9 2,9 2,9 0,2 1,4 2,2 

Јавен долг (процент од БДП) 41,6 41,9 42,3 36,1 34,1 33,2 32,3 31,4 
Јавен и јавно гарантиран долг (процент од 
БДП) 

43,4 43,6 42,1 37,7 35,6 34,6 33,7 32,7 

 Од кој: надворешен (процент од БДП) 34,3 35,0 34,3 30,6 29,8 28,9 28,3 27.6 
           

Извоз на стоки (процент од БДП) 25,0 25,2 25,7 29,8 30,2 28,7 28,7 28,5 
Увоз на стоки (процент од БДП) 53,8 50,3 49,4 53,3 52,7 51,6 52,3 53,1 
Нето извоз на услуги (процент од БДП) 6,1 6,7 7,0 7,2 7,4 7,5 7,4 7,5 
Трговски биланс (процент од БДП) -28,8 -25,2 -23,6 -23,5 -22,5 -23,0 -23,7 -24,6 
Приливи на дознаки од странство (процент 
од БДП) 

8,4 8,3 8,2 8,4 8,1 8,0 7,7 8,0 

Салдо на тековната сметка (процент од 
БДП) 

-7,5 -5,3 -4,7 -4,7 -4,3 -4,5 -5,3 -6,0 

Приливи од странски директни инвестиции 
(процент од БДП) 

2,9 1,8 1,7 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 

Надворешен долг (процент од БДП) 76,3 72,2 72,2 68,5 66,1 65,8 65,8 65,5 
           

Реален раст на приватните кредити 
(процент, просек за периодот) 

3,1 1,1 3,1 6,2 6,8 5,8 - - 

Нефункционални кредити (процент од бруто 
кредитите, на крајот од периодот) 

14,2 13,7 11,8 10,0 8,8 8,5 - - 

       - -   
Стапка на невработеност (процент, просек 
за периодот) 

27,5 27,7 25,4 20,5 18,4 15,7 - - 

Стапка на невработеност кај младите 
(процент, просек за периодот) 

62,9 62,3 54,3 45,8 38,8 33,8 - - 

Стапка на учество во работната сила 
(процент, просек за периодот) 

43,7 44,1 43,1 42,7 42,1 42,1 - - 

БДП по глава на жител, ПКМ (тековен 
меѓународен долар) 

11.164 11.526 12.173 12.875 13.200 13.775 14.258 14.550 

Извор: Институциите на земјата, проценки и проекции на Светска банка.  
Забелешка: Нефункционалните кредити се реални бројки од почетокот на годината до денес.   
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КОСОВО5 

• За 2019 година, растот се проектира да достигне 4 проценти односно да се зголеми од 3,8 проценти, 
како резултат на потрошувачката, извозот на услугите и инвестициите.  

• Севкупниот буџетски дефицит се очекува да се задржи нешто под 3 проценти од БДП, односно во 
рамките на правилото за фискалните ограничувања. Малото потфрлање во остварувањето на 
приходите, во споредба со планираните приходи, ќе биде многукратно надоместено со значителното 
потфрлање во извршувањето на капиталните проекти.  

• Лошо насочените трошоци за социјална заштита и понатаму се високи и го ограничуваат фискалниот 
простор.  

• Изгледите се позитивни, со тоа што растот ќе достигне просечно ниво од 4,2 проценти за 2020-21 
година, но сепак постојат ризици за намалување поврзани со домашната и регионалната политичка 
динамика, можните застои во плановите за инвестиции поради претстојните избори, како и 
стабилноста на цените на металите.  
 

Најнови економски случувања 
Растот се очекува минимално да се зголеми до 
4 проценти во 2019 година, во споредба со 3,8 
проценти во 2018 година. За годината, 
приватната потрошувачка се очекува да додаде 
2,9 пп на растот, благодарение на повисоките 
потрошувачки кредити, дознаките од странство и 
платите во јавниот сектор, а јавната потрошувачка 
се очекува да додаде уште 1,6 пп. Придонесот на 
инвестициите кон растот се проектира да биде 
само 1,1 пп поради доцното донесување на 
законот за буџет што пак предизвика застои при 
спроведувањето на плановите за јавни 
инвестиции. Изборите во 2019 година можат 
дополнително да го одолговлечат извршувањето 
на капиталниот буџет.  И покрај големиот раст на 
извозот на услугите, сепак нето извозот се очекува 
да одземе 1,4пп од растот.  
 
Учеството во работната сила и понатаму е на 
ниско ниво и покрај хронично високата 
невработеност. Во К2 на 2019 година 
невработеноста се намали за 4,1 пп во споредба 
со истиот период минатата година, поради 
повисоката вработеност, како и пониското учество 
во работната сила. Стапката на вработеност се 
зголеми за 1,3 проценти на годишно ниво и 
достигна ниво од 29,8 проценти, бидејќи беа 

                                                      
5 Статистичкото отстапување е распределено помеѓу потрошувачката и инвестициите, а придонесот од залихите е вклучен 
во инвестициите.  

создадени повеќе од 15.000 нови работни места. 
Невработеноста кај младите се намали на 49,1 
проценти односно за 5,9 проценти на годишно 
ниво. Меѓутоа, стапката на младите кои НВОО 
(процентот на млади луѓе кои не се на обука, во 
образование, ниту се вработени) е висока и 
изнесува 31,7 проценти.  
Вкупниот фискален дефицит во 2019 година се 
очекува да биде 2,9 проценти, главно како 
резултат на повисоките капитални инвестиции, 
делумно финансирани со средства од 
приватизација, како и повисоки ненаменски 
трошоци за социјална заштита. Вкупните трошења 
се проектирани да се зголемат за 10 проценти, врз 
основа на растот од 12 проценти на тековните 
трошоци, како и капиталните трошења повисоки 
за 4 проценти. Трошењето за социјална заштита 
ќе го надмине износот предвиден со буџетот, 
бидејќи плаќањата за војните ветерани 
најверојатно ќе бидат повисоки од планираните 
поради тоа што измените на законот за 
ограничување на трошоците не беа спроведени. 
Вкупните приходи се очекува да се зголемат за 
10,9 проценти на годишно ниво, како резултат на 
повисокиот економски раст и подобра наплата на 
даночниот долг. Наплатата на ДДВ би требало да 
се зголеми за 11 проценти, данокот на добивка за 
6,7 проценти и  ПДД за 10,9 проценти, а приходите 
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од акцизи за 6,4 проценти, додека пак царинските 
давачки малку ќе се намалат. Се очекува мало 
потфрлање при остварувањето на приходите, во 
споредба со планираните, што пак многукратно ќе 
биде надоместено поради значителното 
потфрлање на остварувањето на плановите за 
капитални инвестиции. Вкупниот фискален 
биланс, согласно со дефиницијата на фискалното 
правило ќе биде под плафонот за дефицитот од 2 
проценти од БДП, бидејќи не ја вклучува 
клаузулата за капиталните трошења и инвестиции 
финансирани од ПАК (средства од приватизација). 
До крајот на годината, јавниот и јавно гарантираниот 
долг се проектира да изнесува 17,7 проценти од БДП.  
 
Растот на кредитите и понатаму е робустен 
поради високата ликвидност. Како и во 2018 
година, подобрите услови на пазарот и пониските 
каматни стапки доведоа до зголемување на 
приватните кредити до крајот на јули. 
Корпорациските кредити се зголемија за 11 
проценти, особено за услуги како што се 
големопродажба и трговија и градежништво и 
11,9 проценти за индустриска преработувачка.  
Кредитите за домаќинствата продолжија брзо да 
растат со стапка од 10,5 проценти на годишно 
ниво на крајот на јули. На крајот на јули НФК 
останаа на 2,5 проценти од вкупните кредити.  
 
Инфлацијата на цените на мало се забрза во 
почетокот на годината, но се намали на 2,7 
проценти на годишно ниво, до август.  Главната 
причина беше зголемувањето на цените на 
храната, како и зголемувањето на цените на 
алкохолните пијалаци и тутунот. Зголемувањето 
на цените на увозот придонесоа за зголемување 
на ценовната инфлација, со просечно годишно 
зголемување од 4,5 проценти во К1. Новите 
тарифи за увоз на стоки наметнати од Србија и 
Босна и Херцеговина можеби придонеле за 
зголемување на инфлацијата на цените на мало.  
 

                                                      
6 Оваа белешка се базира на податоците достапни кога 
се подготвуваше овој извештај на 30 септември, 2019 
година. 

Дефицитот на тековната сметка (ДТС) се 
очекува да изнесува 8,7 проценти во 2019 
година поради растот на увозот. Нето СДИ 
(странски директни инвестиции) и дознаките од 
странство и понатаму го финансираат ДТС. Нето 
СДИ се зголемија за 50 проценти на годишно ниво 
во првата половина на 2019 година. Меѓутоа, 
најголем дел од СДИ и понатаму одат во полето на 
недвижности (83 проценти), што пак не 
придонесува кон БДП освен во текот на 
градежниот период.  Втората главна дестинација 
на СДИ беше градежништвото (12 проценти)6. 
СДИ главно потекнуваат од Германија, Швајцарија 
и Соединетите Американски Држави. Нето 
дознаките од странство исто така пораснаа за 8,1 
проценти во првото полугодие, во споредба со 
истиот период минатата година. До јули 2019 
година, извозот порасна за 10,5 проценти на 
годишно ниво, а нето извозот на услуги за 17,3 
проценти, гладно како резултат на патничкиот 
транспорт во дијаспората на Косово. Увозот на 
стоки исто така порасна на со стапка од 4,9 
проценти на годишно ниво.  
 
Изгледи и ризици 
На среден рок, економскиот раст на Косово се 
проектира да биде околу 4,2 проценти, главно 
како резултат на повисоките капитални 
трошења и широката потрошувачка. Неколку 
големи инвестициски проекти се очекува да 
напредуваат, особено проектите  за железница и 
регионални патишта финансирани од 
меѓународни финансиски институции (МФИ). Во 
2020 година повисоките плати во јавниот сектор, 
дознаките од странство и потрошувачките кредити 
се очекува да доведат до зголемување на 
потрошувачката. Приватните инвестиции се 
очекува да се зголемат, главно како резултат на 
поволните услови за кредитирање и СДИ во 
енергетиката и недвижностите. Меѓутоа, со оглед 
на големиот број на нови субјекти на пазарот на 
трудот, поголемите јавни трошења сами по себе 
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нема да бидат доволни за значително да се намали 
хронично високата невработеност.  
 
Позитивните изгледи се чувствителни на 
домашната политичка неизвесност, пониските, 
во споредба со проекциите, јавни инвестиции 
финансирани од МФИ, пониските цени на 
основните метали, побавниот раст во ЕУ и 
поголемата глобална неизвесност. Освен тоа, 
проширувањето на јавните инвестиции – главниот 
двигател на растот на среден рок – може да биде 
ограничен со несоодветниот капацитет за 
спроведување на инвестициската програма, што 
пак може да доведе до недоволно остварување на 
расходите.  
 
Главната фискална политика се очекува да биде 
одржлива под услов фискалните ризици да се 
под контрола. Новиот закон за плати во јавниот 
сектор, доколку не се регулира со паметно 
изготвени подзаконски акти, би можел да доведе 
во поголеми дефицити, прекршување на 
фискалното правило во однос на растот на платите 
во јавниот сектор, како и влошување на составот 
на јавните расходи. На сличен начин, доколку не 
се ограничи вработувањето во јавниот сектор до 
крајот на 2020 година, би можело да доведе до 
дополнителни зголемувања на надоместоците за 
вработените во јавниот сектор. Бидејќи законот за 
плати во јавниот сектор стапува на сила дури на 
крајот на 2019 година, целосното влијание нема да 
се почувствува до 2020 година. Повисоките плати 
во јавниот сектор можат исто така да извршат 
притисок врз платите во приватниот сектор, што 
пак може да ја подрие конкурентноста на 
извозниците од Косово. Дополнителни фискални 
ризици можат да настанат поради ненаменското 
трошење на социјална заштита и непродуктивните 
капитални трошења.  
 
За урамнотежување на ризиците, реформите 
треба да бидат насочени кон подобрување на 
квалитетот на фискалните трошења и стабилност, 
подобро насочување на програмите за социјална 
заштита, поголеми инвестиции во образованието 
и здравството за да се остварат придобивките од 

демографските дивиденди да се подобрат 
вештините, ангажирање и вработување на 
младите и жените со намалување на 
дестимулациите за нивното учество на пазарот на 
трудот, зајакнување на продуктивноста преку 
намалување на административното оптоварување 
врз бизнисите, разрешувањето на корупцијата и 
градење на одржливост на животната средина.  
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Потрошувачката се очекува да биде главниот двигател на 
растот во 2019 година. 

(Придонес кон растот, проценти)  

Услугите треба и понатаму значително да 
придонесуваат кон растот на страна на 

производството во 2019 година и понатаму. 
(Придонес кон растот, проценти) 

   

Извор: Агенцијата за статистика на Косово и Светска банка. Извор: Агенцијата за статистика на Косово и Светска банка. 

Поголемите јавни инвестиции преку проекти финансирани 
од МФИ и средства од приватизација, како и трансферите 

ќе ги зголемат буџетските дефицити.  
(Проценти од БДП) 

Нето СДИ се зголемија во првата половина на 2019 
година во споредба со истиот период минатата 

година особено кај недвижностите и 
градежништвото. 

(Милиони евра, номинално) 

  

Извор:  Министерство за финансии и Светска банка. Извор: Централна банка и Светска банка.  

Учеството во работната сила и понатаму е мало.  
(Проценти) 

 

Инфлацијата на цените на мало се зголеми во првата 
половина но сега забавува. 

(Проценти на раст на годишно ниво) 

 
Извор: Агенцијата за статистика на Косово и Светска банка. Извор: Централна банка на Република Косово. 
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КОСОВО  2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Раст на реалниот БДП  (проценти) 1,2 4,1 4,1 4,2 3,8 4,0 4,2 4,1 
Состав (процентни поени)                 
  Потрошувачка 3,8 2,5 4,7 1,5 5,7 3,8 5,0 4.6 
  Инвестиции -1,4 2,9 2,1 1,5 2,1 1,1 2,1 1.6 
  Нето извоз -1,2 -1,3 -2,7 1,2 -3,8 -1,4 -1,3 -0.9 
    Извоз 2,9 0,5 0,5 4,0 1,0 1,1 1.1 1.5 
    Увоз (-) 4,1 1,8 3,2 2,8 4,8 2,5 2.5 2.4 
Инфлација на цени на мало (проценти, просек за 
периодот) 0,4 -0,5 0,3 1,5 1,1 2,8 1,8 1,5 
                      
Јавни приходи (процент од БДП) 24,0 25,1 26,3 26,4 26,1 27,4 27,2 27,0 
Јавни расходи (процент од БДП) 26,6 27,1 27,7 27,6 29,1 30,3 30,4 30,0 
  Од кои:                  
    Маса на плати (процент од БДП) 8,7 9,0 9,0 8,6 8,8 8,7 8.7 8.7 

    
Социјални надоместоци (процент од 
БДП) 5,0 5,4 6,1 6,1 6,2 6,4 6.2 6.3 

    Капитални расходи (процент од БДП) 7,4 7,0 7,2 7,3 7,9 7,8 8.4 8.6 
Фискален биланс (процент од БДП) -2,6 -2,0 -1,4 -1,2 -3,0 -2,9 -3,2 -3,0 
Примарен фискален биланс (процент од БДП) -2,4 -1,7 -1,1 -0,9 -2,7 -2,5 -2,9 -2,7 
Јавен долг (процент од БДП) 10,4 12,7 14,1 15,6 16,3 17,1 17,2 18,8 
Јавен и јавно гарантиран долг (процент од БДП) 10,6 12,8 14,4 16,3 16,9 17,7 17,7 19,3 
  Од кој: надворешен (процент од БДП) 5,8 6,2 6,2 6,6 6,2 6,1 6,0 6.1 
                      
Извоз на стоки (процент од БДП) 5,8 5,6 5,1 5,9 5,6 5,2 5,4 5,4 
Увоз на стоки (процент од БДП) 42,8 41,9 42,8 44,3 46,2 44,9 44,7 43,9 
Нето извоз на услуги (процент од БДП) 8,3 7,9 10,5 12,4 11,6 11,2 11,6 11,7 
Трговски биланс (процент од БДП) -28,7 -28,5 -27,2 -26,1 -29,0 -28,6 -27,8 -26,8 
Приливи на дознаки од странство (процент од БДП) 11,2 11,5 11,4 11,8 10,7 10,2 9,9 9,9 
Салдо на тековната сметка (процент од БДП) -6,9 -8,6 -7,9 -6,0 -8,4 -8,7 -8,3 -7,4 
Приливи од странски директни инвестиции (процент 
од БДП) 2,2 4,7 2,9 3,4 2,8 3,8 4,1 4,2 
Надворешен долг (процент од БДП) 31,2 33,3 33,2 32,6 33,7 33,8 34,5 34,2 
                      
Реален раст на приватните кредити (процент, просек 
за периодот) 3,3 7,8 8,7 8,8 10,1 - - - 
Нефункционални кредити (процент од бруто 
кредитите, на крајот од периодот) 8,5 6,2 4,9 3,1 2,7 - - - 
                      
Стапка на невработеност (процент, просек за 
периодот) 35,3 32,9 27,5 30,5 29,5 - - - 
Стапка на невработеност кај младите (процент, 
просек за периодот) 61,0 57,7 52,4 52,7 55,3 - - - 
Стапка на учество во работната сила (процент, 
просек за периодот) 41,6 37,6 38,7 42,8 40,9 - - - 
БДП по глава на жител, ПКМ (американски долар) 4.055 3.745 3.692 3.818 4.312 4.377 4.667 4.934 
Стапка на сиромаштија по 5,5УСД/ден, ПКМ (процент од 
населението) 25,3 21,4 20,37 21,6 19,8 18,0 16,4 15,3 
Извор: Институциите на земјата, проценки и проекции на Светска банка. 
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ЦРНА ГОРА 
 
• Откако во 2018 година достигна 4,9 проценти, највисока стапка во последните 10 години, растот се 

очекува да се ублажи на краток рок со постепеното завршување на големиот инвестициски циклус.7 
• Случувањата на пазарот на трудот и понатаму се позитивни, вработеноста се зголемува, а 

сиромаштијата се намалува. 
• Со фискалната консолидација се намали буџетскиот дефицит, а тековните расходи беа повисоки од 

планираните. 
• Забрзувањето на структурните реформи и одржувањето на прудентниот пристап кон јавните расходи 

се критични поради ограничениот фискален простор и сè поголемата неизвесност во светот. 
 

Најнови економски случувања 
Растот се очекува да се ублажи со намалувањето 
на инвестициите. Откако достигна 4,9 проценти во 
2018 година, највисока стапка во последната 
деценија, економскиот раст за 2019 се проценува 
дека ќе биде 3 проценти. Растот забави во првото 
тримесечје како резултат на помалите инвестиции 
и на намалувањето на индустриското 
производство. Меѓутоа, се проектира дека 
приватната потрошувачка поддржана од 
поволните случувања на пазарот на трудот, 
зголеменото кредитирање и од туристичкиот бум 
ќе го зголемат економскиот раст за уште 2,9 
процентни поени (пп). По одложувањето на 
јавните проекти на почетокот на годината и 
високата основица од 2018 година, инвестициите 
се проектира да придонесат во растот во 2019 
година со 1,9 пп. Бидејќи овие инвестиции зависат 
од увозот, увозот расте побрзо од солидниот раст 
на извозот. Како резултат на тоа, во 2019 година, 
нето извозот се проектира да предизвика 
намалување на растот за 1,8пп. Најновите 
показатели за економската активност се мешани: 
до јуни, трговијата на мало порасна за 5,3 проценти 
на годишно ниво, а бројот на ноќевања на 
туристите се зголеми за 12,5 проценти. Меѓутоа, 
индустриското производство се намали за 12,2 
проценти бидејќи неповолните хидролошки 
услови на почетокот на годината го ограничија 
производството на енергија. И растот на 
индустриското производство се намали за 3,5 
проценти како резултат на намалувањето на 

                                                      
7 Кога овој извештај се испраќаше на печатење, Заводот за статистика на Црна Гора ги објави конечните податоци за националните сметки 
за 2018 година според кои стапката на реалниот раст на БДП е 5,1 проценти. 

производството на метални и минерални добра. Во 
првите шест месеци, неодамнешниот раст на 
градежништвото донекаде се намали на 12,3 
проценти на годишно ниво, најниско ниво од март 
2016 година.  
 
Вработеноста повторно стабилно расте. 
Поддржан од зголемената економска активност 
продолжи позитивниот тренд на растот на 
вработеноста, главно во градежништвото, туризмот 
и во другите услуги. Стапката на невработеноста 
базирана на анкетата на работната сила се намали 
од 14,4 проценти К2 2018 на 14,3 проценти во К2 
2019 година. Се проектира да достигне просечни 
14,9 проценти за целата година. Невработеноста на 
младите опадна од 23,9 проценти во К2 2018 на 
историски најниско ниво од 20,7 проценти во К1 
2019 година. Забележано е и рекордно највисоко 
ниво на стапката на учество врз основа на анкетата 
на работна сила од 57,8 проценти и стапка на 
вработеност од 49,5 проценти. Сепак, 
долгорочната невработеност и понатаму е висока: 
79 проценти од невработените барале работа 
повеќе од една година. Почнувајќи од 1 јули, 
владата ја зголеми најниската месечна нето плата 
од 193 на 222 евра. Истовремено, придонесот за 
здравствено осигурување што го плаќаат 
работодавачите е намален од 4,3 на 2,3 проценти 
за да се спречи растот на единечниот трошок за 
труд и да се избегнат неповолните влијанија врз 
вработеноста. За да се избегне загуба на работни 
места, секое следно зголемување на минималната 
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плата треба да биде усогласено со зголемувањето 
на продуктивноста на трудот.  
 
Инфлацијата се намали во првата половина од 
годината. Инфлацијата на цените на мало беше 
само 0,5 проценти под влијание на намалените 
цени на облеката, превозот, алкохолот и тутунот 
иако производствените цени пораснаа за 2,4 
проценти, главно движени од повисоките цени на 
јагленот и на  производството на минерални добра. 
Инфлацијата на цените на мало се проектира да 
биде 1 процент за целата година. Во првите шест 
месеци, номиналните плати се зголемија за 0,6 
проценти, а реалните плати останаа непроменети. 
Дефицитот на тековната сметка (ДТС) се 
проектира во 2019 година да достигне 17,4 
проценти. Солидниот раст на извозот во првата 
половина на годината беше под водство на 
туризмот и на транспортните услуги, но извозот на 
стоки замре како резултат на помалиот извоз на 
алуминиум и на електрична енергија. Растот на 
увозот беше донекаде понизок, движен од 
електричната енергија, минералите и 
медицинските производи, но бидејќи обемот на 
увозот е двојно поголем од обемот на извозот, 
трговскиот дефицит се зголеми. Приходите 
забележаа помало зголемување како резултат на 
исплатата на камати и дивиденди. Нето СДИ се 
зголемија до 8,3 проценти од БДП и финансираа 
околу половина од ДТС, а остатокот беше покриен 
од портфолио инвестициите и од кредитите. До 
јуни, девизните резерви се намалија на 800 
милиони евра, покривајќи 3,9 месечен увоз на 
стоки.  
 
Откако се ликвидираа две банки, финансискиот 
сектор е отпорен. Во првата половина од 2019 
година, депозитите се намалија за 2,7 проценти на 
годишно ниво додека кредитите пораснаа за 0,6 
проценти како резултат на 8,9 процентниот раст на 
кредитирањето на домаќинствата. Ликвидноста е 
одлична – односот на депозити и кредити е 90 
проценти. Континуираниот раст на кредитирањето 
помогна да се намалат нефункционалните кредити 
на 5,3 проценти од вкупните кредити. Јунската 
просечна стапка на адекватност на капиталот од 
19,5 проценти го надминува регулаторниот 

минимум. Банкарскиот сектор е умерено 
профитабилен, но добивките се нееднакво 
распределени помеѓу банките. 
 
И покрај силниот раст на приходите, високите 
тековни расходи резултираа со повисок 
фискален дефицит од планираниот. До јуни, 
неодамнешната економска активност и повисоката 
наплата на даноците придонесоа за 8 процентен 
раст на приходите на централната влада, а 
потфрлањето на капиталните расходи за 50 
проценти исто така помогна да се намали 
дефицитот. Сепак, тековните расходи се зголемија 
како резултат на 4 процентното зголемување на 
годишно ниво кај расходите на плати, делумно 
поради одложувањето на реформата на јавната 
администрација и на 12 процентното зголемување 
на трансферите главно за расходи за здравство. 
Високите тековни расходи го одложија 
достигнувањето на целта за балансирање на 
буџетот.   
 
Владата активно управува со јавниот долг, но 
обврските и понатаму се високи. Во следните две 
години стигнува за наплата долг во износ од 800 
милиони евра. Во септември, владата издаде 
Еврообврзница од 500 милиони евра со каматна 
стапка од 2,55 проценти и десет годишен рок на 
доспевање. Рекордно ниската каматна стапка и 
рекордно долгиот рок на доспевање се резултат на 
преземените напори за фискална консолидација, 
но и на тековните поволни услови на пазарот. 
Сепак, во поглед на сè понесигурното 
опкружување, владата мора да остане посветена на 
фискалната консолидација и да избегне 
преиначување на овие политики. Владата планира 
да ги искористи средствата од Еврообврзницата од 
2019 година за покривање на нејзините потреби за 
финансирање во 2020 што вклучуваат отплата на 
Еврообврзницата што доспева во март. 
Еврообврзниците, до крајот на годината, ќе го 
доведат јавниот долг до проценети 78,6 проценти, 
а јавниот и јавно гарантираниот долг (ЈЈГ) до 
проценети 83 проценти. 
 
Изгледи и ризици 
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Изгледите се позитивни, но несигурноста на 
надворешното опкружување претставува голем 
ризик. Економијата се очекува да има просечен 
раст од 2,8 проценти до 2021 година. Постепеното 
завршување на инвестицискиот циклус што го 
движеше растот во последните три години 
веројатно ќе продолжи донекаде да го забавува 
растот до 2,8 проценти во 2020 и 2,7 проценти во 
2021 година. Завршувањето на големите 
инфраструктурни проекти треба да ги намали ДТС 
и фискалниот дефицит што се очекува да премине 
во суфицит во 2021 година. Со тоа, јавниот долг во 
2021 година се прогнозира да се намали на 62,3 
проценти од БДП, а ЈЈГ долг на 66,6 проценти. 
Приватните инвестиции се очекува и понатаму да 
бидат високи, главно движени од енергетиката и од 
туризмот, но расположението за инвестирање 
може да биде погодено од намалувањето на 
довербата на бизнисите и од неизвесноста на 
странските пазари. Освен ако нема поголемо 
намалување на побарувачката во ЕУ, извозот се 
очекува да се зајакне како резултат на новите 
капацитети во енергетиката и во туризмот. 
Неочекувано силно глобално забавување и 
придружните несигурности би влијаеле врз растот 
и би можеле да го ограничат просторот за робусно 
подобрување на пазарот на трудот и на 
благосостојбата. 
 
Домашните ризици се мешовити. Изградбата на 
преостанатите фази од автопатот Бар – Болјаре во 
предвидениот рок би го поддржала растот, но би ја 
компромитирала фискалната консолидација. 
Финансирањето преку јавно-приватни 
партнерства, на пример, може да доведе до големи 
непредвидени обврски што би го зголемиле ЈЈГ 
долг и би го намалиле фискалниот простор. 
Одложувањето на оптимизирањето на јавната 
администрација би можело понатаму да ја подрие 
фискалната консолидација. Меѓутоа, 
завршувањето на концесиите на аеродромите во 
предвидениот рок би резултирало со 
дополнителни еднократни приходи како и 

                                                      
8 Бидејќи договорот за концесија на аеродромите и програмата за 
економско државјанство се несигурни, тие се сметаат за ризик и не 
се вклучени во проекциите. 

почнувањето на програмата за економско 
државјанство.8 Другите ранливости произлегуваат 
од банките од второ ниво во лоша состојба.  
 
Цврстата посветеност на структурните реформи 
е критична. Со несигурните глобални перспективи 
и со ограничените фискални бафери, за Црна Гора 
императив е да остане целосно посветена на 
фискалната консолидација, на подобрувањето на 
управувањето и на забрзувањето на структурните 
реформи. Во овој контекст, неопходно е да се 
зголеми ефикасноста на јавните расходи, особено 
за администрацијата, здравството и 
инфраструктурата. Тоа бара разрешување на 
неодржливоста на работењето на Монтенегро 
Ерлајнс, на која и е дадена значителна државна 
помош; во 2018 година нејзините акумулирани 
загуби достигнаа 90 милиони евра што го 
надминува нејзиниот капитал. Истовремено, 
борбата со корупцијата и зајакнувањето на 
државните институции што го штитат владеењето 
на правото и конкурентноста на приватниот сектор 
би помогнале да се достигне посилен, поеднаков и 
поодржлив раст, осигурувајќи побрзо 
приближување до нивото на приходи во ЕУ. 
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Растот се забави во првото тримесечје од 2019 
година… 

 
(Придонес во растот, процентни поени) 

… делумно под влијание на базичниот ефект и 
на намалувањето на индустриското 

производство. 
(Високофрекфентни податоци, тренд-циклус, јануари 2014 - 

јули 2019 година) 

  
Извор: Податоци од МОНСТАТ, пресметки на вработени во СБ Извор: МОНСТАТ. Тц = Тренд циклус 

Растот на вработеноста и понатаму е силен… 
(Административни податоци, илјади, јануари 2012 – 

јуни 2019 година) 

… а инфлаторните предизвици се намалија. 
(јануари 2014 - јуни 2019 година, годишни стапки 

на раст) 

  
Извор: Податоци од МОНСТАТ. Извор: Податоци од МОНСТАТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во 2019 година, фискалниот дефицит е 
проектиран на повеќе од 3 проценти од БДП… 

(Проценти од БДП, 2014–19) 

…а јавниот долг се проценува на околу 78 
проценти од БДП. 

(2014–19, проценти од БДП) 
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Извор: МФ и податоци од МОНСТАТ.

 
Извор: МФ, ЦБЦГ  и податоци од МОНСТАТ.
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ЦРНА ГОРА  2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Раст на реалниот БДП  (проценти) 1,8 3,4 2,9 4,7 4,9 3,0 2,8 2,7 
Состав (процентни поени)                 
  Потрошувачка 2,7 2,3 4,8 3,2 4,4 2,9 2,4 2.5 
  Инвестиции 0,6 1,7 7,2 8,0 4,2 1,9 -0,4 -2.0 
  Нето извоз -1,6 -0,6 -9,1 -6,5 -3,7 -1,8 0,7 2.2 
    Извоз -0,4 2,8 2,9 0,9 4,7 2,2 2.0 2.1 
    Увоз (-) 1,2 3,4 12,0 7,4 8,4 4,0 1.3 -0.1 
Инфлација на цени на мало (проценти, просек за 
периодот) -0,7 1,5 -0,3 2,4 2,6 1,0 1,6 1,8 
                      
Јавни приходи (процент од БДП) 44,6 41,5 42,5 41,4 42,4 43,0 42,5 41,3 
Јавни расходи (процент од БДП) 47,7 48,8 45,3 47,0 46,5 46,2 43,5 39,8 
  Од кои:                  
    Маса на плати (процент од БДП) 12,7 12,3 12,2 11,8 11,3 11,3 10.8 10.4 
    Социјални надоместоци (процент од БДП) 14,2 13,3 14,1 12,5 11,8 11,6 11.4 11.2 
    Капитални расходи (процент од БДП) 5,3 8,1 3,7 7,8 8,6 8,5 6.8 4.4 
Фискален биланс (процент од БДП) -3,1 -7,3 -2,8 -5,7 -4,1 -3,2 -1,0 1,5 
Примарен фискален биланс (процент од БДП) -0,8 -4,9 -0,7 -3,3 -1,9 -1,1 1,1 3,5 
Јавен долг (процент од БДП) 59,9 66,2 64,4 64,2 70,8 78,6 71,2 62,3 
Јавен и јавно гарантиран долг (процент од БДП) 67,1 73,7 71,4 70,0 75,7 83,3 75,7 66,6 
  Од кој: надворешен (процент од БДП) 47,0 54,9 59,5 58,8 66,1 71,5 66,3 57.6 
                      
Извоз на стоки (процент од БДП) 10,3 9,1 8,9 8,9 9,4 9,3 9,5 9,8 
Увоз на стоки (процент од БДП) 50,1 49,5 50,8 52,2 53,8 54,5 52,5 49,0 
Нето извоз на услуги (процент од БДП) 20,0 21,8 19,4 19,8 20,3 20,5 21,1 20,6 
Трговски биланс (процент од БДП) -19,8 -18,6 -22,5 -23,5 -24,1 -24,7 -21,9 -18,6 
Приливи на дознаки од странство (процент од БДП) 4,7 4,4 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0 3,9 
Салдо на тековната сметка (процент од БДП) -12,4 -11,1 -16,2 -16,1 -17,2 -17,4 -15,3 -11,9 
Приливи од странски директни инвестиции (процент од 
БДП) 10,2 17,1 9,4 11,3 7,0 8,0 8,0 8,0 
Надворешен долг (процент од БДП) 162,9 169,4 162,6 160,6 164,4 180,0 178,5 175,6 
                      
Реален раст на приватните кредити (процент, просек за 
периодот) -1,5 0,3 3,5 4,4 5,9 - - - 
Нефункционални кредити (процент од бруто кредитите, на 
крајот од периодот) 16,8 13,4 11,1 8,0 7,7 - - - 
                      
Стапка на невработеност (процент, просек за периодот) 18,0 17,6 17,7 16,1 15,2 14,9 14,7 14,8 
Стапка на невработеност кај младите (процент, просек за 
периодот) 35,8 37,6 35,9 31,7 29,4 - - - 
Стапка на учество во работната сила (процент, просек за 
периодот) 52,7 53,7 54,5 54,7 56,0 - - - 
БДП по глава на жител, ПКМ (тековен меѓународен долар) 15.371 16.337 17.867 19.355 21.071 21.914 23.015 24.010 
Стапка на сиромаштија по 5,5УСД/ден, ПКМ (процент од 
населението) 4,8 4,6 4,2 4,4 4,7 4,5 4,3 4,2 
Извор: Институциите на земјата, проценки и проекции на Светска банка.     
Забелешка: Нефункционалните кредити се дадени како реална вредност од почетокот на годината до денес.      

 
 
 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
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• Во 2019 година растот се зацврстува и се проектира да достигне 3,1 проценти до крајот на годината 

под влијание на зголемените инвестиции и на поголемата потрошувачка. 
• Невработеноста опадна на историски најниско ниво, а притисокот на платите продолжува и 

понатаму што може да влијае врз конкурентноста на економијата поради зголемувањето на 
единечната цена на трудот. 

• Во 2019 година се зголемија јавниот долг и фискалниот дефицит како резултат на порастот на 
тековните расходи поради зголемувањето на платите, пензиите и на субвенциите и покрај 
умерениот раст на приходите. 

• Останувањето на курсот на структурните реформи со кои се поттикнува конкурентноста, се 
подобрува управувањето и успешноста на јавниот сектор ќе помогне да се забрза процесот на 
приближување на приходите кон оние во ЕУ. 

 
Најнови економски случувања  
Во 2019 година се зацврстува растот. 
Економскиот раст зајакна во првата половина од 
2019 година до ниво од 3,6 проценти што е најбрза 
стапка од 2016 година. Трговијата на големо и 
трговијата на мало беа главни двигатели на растот 
со 1,5 пп. Земјоделството имаше придонес од 0,5 
пп додека индустријата придонесе со 0,4 пп и 
покрај забавувањето кај преработувачката 
индустрија, забележително во К2 2019. 
Градежништвото придонесе со 0,1 пп, но тоа се 
очекува да биде привремено бидејќи анкетите кај 
овој сектор укажуваат на позитивни очекувања кај 
компаниите во поглед на договорите, цените и 
вработувањата. На страната на побарувачката, 
главни придонесувачи за растот во првата 
половина од 2019 година беа инвестициите и 
приватната потрошувачка која беше поттикната од 
зголемувањето на платите, на пензиите и на 
кредитирањето на домаќинствата. Нето извозот 
имаше негативен придонес во растот второ 
тромесечје по ред: зголемениот извоз не беше 
доволен да го компензира зголемувањето на 
увозот на капитални добра и стоки за широка 
потрошувачка. Иако приватната потрошувачка се 
очекува да расте побавно до крајот на годината, 
инвестициите ќе се зголемат делумно како резултат 
на забрзувањето на јавните инвестиции. Меѓутоа, 
нето извозот се очекува да продолжи да го 
намалува растот бидејќи зголемувањето на извозот 
нема да биде доволно да го амортизира напливот 
на увоз, главно на капитални добра и на 
полупроизводи. Растот во 2019 година се очекува 

да достигне 3,1 проценти што претставува 
зголемување во однос на 2018 година кога беше 
2,7 проценти.  
 
Пазарот на трудот продолжи да се подобрува. 
Вработеноста се зголеми за 5,2 проценти на 
годишно ниво во П1 по просечните 2,5 проценти 
во 2018 година. Повеќето од новите работни места 
беа во преработувачката индустрија, транспортот 
и складирањето, во административните услуги и во 
забавата. Стапката на вработеност се подобри до 
ниво од 47,1 проценти што претставува годишно 
зголемување за 2,4 пп. Невработеноста се намали 
на 17,7 проценти во П1 што претставува историски 
најниско ниво, а стапката на учество остана на 57,1 
проценти. Се проценува дека во 2019 година во 
целина, невработеноста ќе се намали на 19,4 
проценти. 
 
Притисокот на платите повторно се зголеми и во 
2019 година. До јуни, реалните нето плати се 
зголемија за над 2 проценти на годишно ниво, 
делумно како резултат на зголемувањето на 
минималната плата како во јули 2018 така и во 
април 2019 година како и поради зголемувањето 
на платите на јавните службеници на почетокот од 
2019 година. Највисоките зголемувања на платите 
беа во здравството, образованието и социјалната 
заштита, во транспортот, градежништвото и во 
земјоделството. Континуираниот тренд на 
зголемување на платите особено во трудово 
интензивните дејности, заедно со намалувањето на 
продуктивноста на трудот во повеќето сектори ја 
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загрозува конкурентноста на економијата бидејќи 
единечната цена на трудот се зголемува. Според 
линијата на сиромаштија од 5,5УСД/ден (2011 
ПКМ), се проектира дека за 2019 година, 
сиромаштијата ќе се намали под 21 процент 
продолжувајќи го трендот на намалување што 
почна во 2009 година. Според линијата на 
сиромаштија од 11УСД/ден (2005 ПКМ), средната 
класа се зголемила од околу 30 проценти во 2009 
на околу 41 процент во 2015 година. 
 
Надворешнотрговската нерамнотежа до некаде 
се зголеми во 2019 година. Дефицитот на 
тековната сметка (ДТС) се очекува да се зголеми на 
0,7 проценти од БДП, споредено со 0,3 проценти 
на крајот на 2018 година. Во јуни тој беше 1 
процент од БДП (врз подвижна основица од 4 
тримесечја). Солидната успешност на извозот на 
дејностите поврзани со СДИ како што се 
автомобилските делови и електричните машини 
продолжи и понатаму и е дополнета и од извозот 
на железо и челик, главно поради поволните 
услови на трговијата, како и од извозот на мебел и 
на тутунски производи. И покрај зголемувањето на 
увозот на полупроизводи и на капитални добра и 
на стоки за широка потрошувачка, трговскиот 
дефицит се очекува да опадна на помалку од 15 
проценти од БДП. Суфицитот кај нето извозот на 
услуги се очекува донекаде да се зголеми на 3,5 
проценти од БДП што заедно со помалите 
суфицити кај трансферите и приходите се очекува 
да резултира со нешто повисок ДТС. СДИ во првата 
половина од 2019 година се намалија како резултат 
на репатријацијата на добивките, но се очекува да 
се повратат во П2 и да достигнат 3,2 проценти од 
БДП за целата година. Бруто девизните резерви ќе 
бидат стабилни на ниво од над 4 месечен увоз. За 
годината, надворешниот долг се очекува да 
порасне над 78 проценти од БДП во 2019 година, 
како резултат на растот на надворешниот долг.    
 
Кредитирањето и понатаму бележи силен раст 
во 2019 година со зголемување на 
корпоративното кредитирање. Во целина, растот 
на кредитирањето во јули беше 6,8 проценти на 
годишно ниво што претставува намалување од 7,3 

проценти на крајот на 2018 година. Растот кај 
кредитирањето на домаќинствата и понатаму е 
робустен со 9,4 проценти на годишно ниво и тој 
сочинува 60 проценти од вкупниот раст на 
кредитирањето. Корпоративните кредити, што не 
се за јавниот сектор, исто така забележаа 
зголемување од 4,4 проценти, движени од 
долгорочното инвестициско кредитирање што 
укажува на зголемување на активноста на 
компаниите. И покрај растот на кредитирањето, 
нефункционалните кредити (НФК) малку се 
зголемија, но тие и понатаму е само 5,4 проценти, 
додека корпоративните НФК се 8,4 проценти. Со 
8,4 проценти депозитите продолжија да растат на 
годишно ниво што резултираше со однос на 
кредити и депозити од 84,2 проценти. Анкетата за 
кредитната активност укажува на континуиран раст 
на кредитирањето како резултат на повисоката 
побарувачка и на олеснувањето на условите за 
давање кредити.  
 
Монетарната политика уште повеќе се 
релаксираше. На почетокот на 2019 година, 
централната банка ја намали референтната 
каматна стапка за 25 бпс, на историски најниско 
ниво од 2,25 проценти како резултат на поволните 
случувања на девизниот пазар, умерената 
инфлација, континуираниот солиден раст на 
депозитите и негативниот јаз на резултатите. 
Инфлацијата за целата година се очекува да 
изнесува 1,6 проценти на годишно ниво како 
резултат на повисоките цени на храната.  
 
И покрај зголемувањето на стапките на 
даноците и на придонесите, во 2019 година се 
зголеми фискалниот дефицит. Во П1, приходите 
на владата се зголемија за 6 проценти на годишно 
ниво: повисоки стапки на придонесите за 
социјално осигурување беа воведени во јануари, 
беше воведена повисока стапка на персонален 
данок од доход, а одбитоците беа намалени и се 
зголемија акцизите на тутунот и на горивата. 
Меѓутоа, расходите се зголемија за 8,4 проценти на 
годишно ниво како резултат на зголемувањето на 
пензиите, платите, субвенциите и на здравствените 
расходи. Капиталните расходи, иако се зголемуваа, 
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и понатаму во голем дел остануваат 
нереализирани. Ревидираниот дефицит за 2019 
година се проектира на 2,5 проценти од БДП 
(проценката на Светска банка останува 2,4 
проценти), што претставува зголемување во однос 
на 1,1 проценти во 2018 година. Кога ќе се додаде 
дефицитот на Јавното претпријатие за државни 
патишта, вкупниот дефицит се проценува на 2,7 
проценти. Ребалансот на буџетот доведе до 
понатамошно зголемување на субвенциите за 
плаќање на придонесите за социјално 
осигурување за да се поттикне пријавувањето на 
платите што се исплаќаат во готово, зголемување 
на субвенциите за земјоделството и 15 процентен 
поврат на ДДВ на граѓаните со поднесување на 
фискалните сметки за да се подигне даночната 
дисциплина. Јавниот и јавно гарантираниот дол се 
очекува да се зголеми од 48,5 проценти во 2018 
година на 51 процент како резултат на 
интензивирањето на задолжувањето на владата за 
да ги изврши претстојните обврски додека 
гарантираниот долг се зголемува со забрзувањето 
на јавните инвестиции во патиштата.  
Изгледи и ризици  
Изгледите за економијата се умерено позитивни 
со годишен просечен раст што до 2021 година се 
предвидува да биде 3,2 проценти. Инвестициите 
(на пример, јавните инвестиции во автопатите и 
приватните инвестиции во енергетиката и 
туризмот) ќе бидат главни двигатели на растот. Тој 
ќе биде поддржан и од личната потрошувачка како 
резултат на зголемувањето на вработеноста и на 
платите, поттикнати од повисоката минимална 
плата која главно ќе ги погоди вработените во 
приватниот сектор. Нето извозот се очекува да го 
намали растот како резултат на одреденото 
намалување на надворешната побарувачка. Ова 
основно сценарио е придружено со сè поголеми 
ризици, особено надворешни бидејќи постојат 
знаци на забавување на економијата на ЕУ и на 
светската економија под влијание на трговскиот 
спор помеѓу САД и Кина, неизвесноста околу 
Брегзит, тензиите помеѓу САД и Иран, кризите во 
растечките економии како што е Аргентина итн. 
 

Се очекува да продолжи фискалната 
консолидација иако побавно како резултат на 
новите програми за трошење. Владата воведе две 
нови програми за борба со неформалната 
економија, која се проценува на 30-40 проценти од 
БДП, а годишниот трошок за тоа се проценува на 
0,8 проценти од БДП. Иако овие програми се 
предвидени во рамките на планираниот дефицит 
за 2019 година како резултат на пониските 
капитални расходи, на среден рок тие треба да 
бидат амортизирани преку други расходи или 
мерки на страната на приходите за да се избегне 
зголемувањето на фискалната ранливост. Иако 
овие напори се наменети за справување со 
неформалниот сектор кој е главен кочничар на 
економијата, тие веројатно нема да бидат успешни 
освен ако не се проследени со зајакнување на 
даночната администрација, поголема ефикасност 
на инспекциите и подобрување на давањето на 
јавните услуги и на законите што влијаат врз 
деловното опкружување.  
 
Иако 2019 е предизборна година, можното 
отворање на претпристапните преговори за ЕУ 
бара Северна Македонија да остане на курсот на 
структурните реформи за да ја поттикне 
конкурентноста, да го подобри управувањето и да 
ја подобри успешноста на јавниот сектор. 
Зајакнувањето на политиките за конкурентност и 
рационализирањето на државната помош би ги 
унапредило растот и фискалната одржливост. 
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Економскиот раст се забрза во 2019 година…
(проценти)

…иако со знаци на ублажување на растот кон 
средината на годината.

(2011=100, трговски циклус, проценти)

Извор: Државен завод за статистика. Извор: Државен завод за статистика и пресметки на Светска 
банка.

Надворешнотрговскиот дефицит се зголеми, но 
понатаму е низок.
(проценти од БДП)

Солидниот раст ја намали невработеноста на 
историски ниско ниво.

(проценти)

Извор: Народна банка. Извор: Државен завод за статистика.

Кредитирањето на компаниите порасна со 
релаксирањето на монетарната политика …
(проценти, а ДС: годишна промена, проценти)

…а јавниот долг се проектира да се зголеми 
поради зголемувањето на фискалниот дефицит.  

(проценти од БДП)

Извор: Народна банка. Извор: Министерство за финансии и проценки на Светска 
банка. 
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Северна Македонија – Избрани економски показатели 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 

Раст на реалниот БДП  (проценти) 3,6 3,9 2,8 0,2 2,7 3,1 3,2 3,3 

Состав (процентни поени)                 

  Потрошувачка 2,1 3,5 2,0 0,1 3,2 2,0 1,9 1.8 

  Инвестиции 2,8 2,9 3,9 0,7 -2,2 1,2 1,5 1.7 

  Нето извоз -1,3 -2,5 -3,2 -0,5 1,7 -0,1 -0,2 -0.2 

    Извоз 7,3 4,2 4,7 4,5 9,1 5,4 5.6 6.0 

    Увоз (-) 8,6 6,7 7,9 5,0 7,4 5,5 5.8 6.2 
Инфлација на цени на мало (проценти, просек за 
периодот) -0,3 -0,3 -0,2 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 

                      
Јавни приходи (процент од БДП) 29,7 31,0 30,6 31,0 30,4 32,0 32,0 32,0 
Јавни расходи (процент од БДП) 33,9 34,4 33,2 33,9 31,5 34,4 34,8 34,4 

  Од кои:                  

    Маса на плати (процент од БДП) 7,0 7,0 6,8 6,6 6,3 6,5 6.4 6.1 

    
Социјални надоместоци (процент од 
БДП) 14,9 14,8 15,0 15,4 15,2 15,6 15.7 15.4 

    Капитални расходи (процент од БДП) 4,2 4,2 3,8 4,2 2,5 3,5 4.0 4.1 

Фискален биланс (процент од БДП) -4,2 -3,4 -2,7 -2,8 -1,1 -2,4 -2,8 -2,4 
Севкупен фискален биланс со Јавното претпријатие за 
државни патишта -5,3 -4,1 -3,8 -3,5 -1,7 -2,7 -3,4 -2,7 

Примарен фискален биланс (процент од БДП) -3,2 -2,3 -1,5 -1,5 0,1 -1,1 -1,6 -1,1 

Јавен долг (процент од БДП) 38,1 38,1 39,9 39,5 40,5 43,4 44,5 43,8 

Јавен и јавно гарантиран долг (процент од БДП) 45,8 46,6 48,8 47,8 48,5 51,1 52,4 52,2 

  Од кој: надворешен (процент од БДП) 31,8 31,4 34,0 31,8 32,9 35,1 36,6 34.9 

                      

Извоз на стоки (процент од БДП) 25,7 26,8 35,1 38,1 43,2 41,6 45,4 47,3 

Увоз на стоки (процент од БДП) 42,9 42,9 53,1 54,9 58,6 56,1 60,8 62,3 

Нето извоз на услуги (процент од БДП) 3,5 3,1 3,4 3,5 3,2 3,5 3,8 4,1 

Трговски биланс (процент од БДП) -13,6 -13,0 -14,6 -13,2 -12,2 -11,0 -11,6 -10,9 

Приливи на дознаки од странство (процент од БДП) 2,4 2,3 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Салдо на тековната сметка (процент од БДП) -0,5 -2,0 -2,9 -1,0 -0,3 -0,7 -1,2 -1,0 
Приливи од странски директни инвестиции (процент 
од БДП) 2,3 2,2 3,3 1,8 5,8 3,2 3,7 4,0 

Надворешен долг (процент од БДП) 70,0 69,3 74,7 73,6 73,7 78,1 78,7 77,4 

                      
Реален раст на приватните кредити (процент, 
просек за периодот) 8,6 9,5 4,3 1,2 5,1 - - - 

Нефункционални кредити (процент од бруто 
кредитите, на крајот од периодот) 10,8 10,3 6,3 6,1 5,1 - - - 

                      
Стапка на невработеност (процент, просек за 
периодот) 28 26,1 23,7 22,4 20,7 19,4 18 17 

Стапка на невработеност кај младите (процент, 
просек за периодот) 53,1 47,4 48,3 46,8 45,4 - - - 

Стапка на учество во работната сила (процент, 
просек за периодот) 57,3 57 56,5 56,8 56,9 - - - 

БДП по глава на жител, ПКМ (американски долар) 22.002 22.514 22.998 23.493 23.998 24.514 25.041 25.579 
Стапка на сиромаштија по 5,5УСД/ден, ПКМ (процент од 
населението) 24,8 23,2 21,6 21,6 20,8 20,5 18,9 17,8 
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СРБИЈА 
 

• Растот за 2019 година во моментов е проектиран на 3,3 проценти, пониско од очекуваното поради 
неповолната надворешна ситуација.  

• Надворешнотрговската нерамнотежа се продлабочува: ДТС се проектира да достигне 6,7 проценти од 
БДП во 2019 година со намалувањето на импулсот кај главните трговски партнери на Србија. 

• Суфицитот од 0,3 проценти од БДП во буџетот на генералната влада во првата половина од 2019 
година помогна да се намали јавниот долг и би можел да доведе до ревидирање на проектираниот 
дефицит во мал суфицит. 

• Неодамнешното забавување на економијата би можело да се влоши ако се затегнат надворешните 
услови на растечките пазари, ако забави растот во ЕУ и ако се влоши локалната и регионалната 
политичка неизвесност.  

 
Најнови економски случувања 
Српската економија во првата половина (П1) од 
2019 година порасна за 2,8 проценти што го 
отежнува достигнувањето на првично 
проектираниот годишен раст од 3,5 проценти. 
Врз основа на најновите проценки на Заводот за 
статистика растот на годишно ниво од 2,7 проценти 
во К1 и 2,9 проценти во К2 е под очекувањата. Како 
резултат на тоа, проекцијата на растот за целата 
година е намалена на 3,3 проценти. 
Потрошувачката и инвестициите, иако силни, нема 
да бидат доволни да се компензира негативниот 
придонес на нето извозот во растот бидејќи 
извозот забавува. Повисоката потрошувачка, како 
приватна така и јавна,  во голем дел се амортизира 
со зголемениот увоз. Во П1, увозот на стоки и 
услуги порасна за 12,2 проценти (во евра) и тоа се 
очекува да продолжи до крајот на годината. 
Инвестициите и понатаму се високи, движени од 
инвестициите на генералната влада што 
номинално пораснаа за 31 процент. Овогодишниот 
досегашен раст понизок од очекуваниот главно е 
резултат на забавувањето на растот на извозот со 
побавниот раст на економската активност кај 
главните трговски партнери на Србија, особено во 
Италија и донекаде во Германија. 
 
Успешноста на индустријата беше 
разочарувачка, а раните показатели укажуваат 
и на скромна сезона во земјоделството. 
Индустриското производство во П1 се намали за 2 
                                                      
9 Податоци за првиот квартал. 

проценти – само преработувачката индустрија 
забележа пад од 2,8 проценти. Намалувањето на 
индустриското производство имаше широка 
основа, забележано е во 17 од 29 сектори. Што се 
однесува до земјоделството, производството на 
пченица би можело да биде помало за околу 14 
проценти во однос на претходната година како и 
на овошјето: во П1, производството на малини и на 
цреши  беше значително помало. Од друга страна, 
производството на пченка и на други важни 
производи се покажа како подобро од што 
претходно се очекуваше. Сега се проценува дека 
земјоделството би имало нула придонес во растот 
во 2019 година (за разлика од претходно 
проектираниот негативен придонес). Исто така и 
услугите се покажаа добри. Обемот на трговијата 
на мало беше реално за 8,5 проценти повисок во 
П1 отколку претходната година. Туризмот 
забележа 4,3 процентно зголемување на бројот на 
туристи, а транспортот на стоки порасна за 3,3 
проценти,9 примарно бидејќи повеќе стоки се 
превезуваат со патен транспорт.  
 
Продолжува подобрувањето на пазарот на 
трудот, но побавно. Според податоците од 
Анкетата на работната сила, во П1 повторно се 
намали на проценети 11,2 проценти. 
Официјалните податоци (врз основа на регистрите 
за Задолжително социјално осигурување на 
Централниот регистар и регистрите на 
националната служба за вработување) ги 
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потврдуваат подобрувањата на пазарот на трудот. 
Според тоа, регистрираната вработеност во П1 
порасна за 2,4 проценти (на годишно ниво), а се 
зголемија и просечните плати, номинално за 9,9 
проценти, а реално за 7.2 проценти.10 Порастот на 
платите е повисок кај приватниот сектор (10,7 
проценти) отколку кај јавниот сектор (9,5 
проценти), но платите во јавниот сектор и 
понатаму се повисоки: во П1 просечната него 
плата во јавниот сектор беше 60.839 динари, а само 
51.145 динари во приватниот сектор.  
 
Консолидираниот буџет на генералната влада 
покажа суфицит од 0,3 проценти од БДП во П1 
на годишно ниво. Вкупните приходи номинално 
се зголемија за 7,6 проценти. Главните извори на 
повисоките јавни приходи беа ДДВ и социјалните 
придонеси. Приходите од ДДВ номинално се 
зголемија за 8,9 проценти примарно како резултат 
на повисоката наплата на ДДВ од увозот кој во 
2019 година значително се зголеми. Придонесите 
за социјално осигурување  пораснаа за 8,1 
проценти како резултат на зголемувањето на 
платите и на преминувањето во формално 
вработување. Буџетските расходи номинално 
пораснаа за 9,6 проценти, еднакво на 1,7 проценти 
од годишниот БДП. Главните двигатели на 
повисоките расходи беа социјалните трансфери 
(вклучувајќи ги пензиите), зголемени за 6,6 
проценти; капиталните инвестиции, зголемени за 
30,7 проценти и масата на плати која се зголеми за 
8,3 проценти. Фискалниот суфицит достигна 0,3 
проценти од годишниот БДП – половина од оној 
во истиот период од 2018 година. Низ П1, 
суфицитот и растот на БДП помогнаа да се одржи 
стабилен јавниот и јавно гарантираниот долг на 
околу 54 проценти од БДП.11 
 
Инфлацијата се намалуваше во последните 
месеци откако во април го достигна највисокото 
ниво од 3,1 проценти на годишно ниво. Главниот 
двигател на инфлацијата во П1 беа цените на 
храната што достигнаа врз во април со 6,1 
                                                      
10 Достапни податоци само до мај. 
11 Вкупниот јавен долг го опфаќа и негарантираниот долг на 
локалните власти. 

проценти на годишно ниво. Со ниските 
инфлаторни притисоци и со стабилните изгледи за 
инфлацијата, за да го поттикне растот, НБС, 
централната банка, ја намали референтната стапка 
на 2,75 проценти во јули и на 2,5 проценти во 
август – нејзино најниско ниво откако е воведено 
таргетирање на инфлацијата. Во 2019 година, 
динарот и понатаму постепено се зголеми. 
Номинално, од 2018 година неговата вредност се 
зголеми за 0,4 проценти во однос на еврото.12 За 
да се израмни краткорочната нестабилност на 
девизниот курс, НБС редовно интервенира на 
девизниот пазар. Досега годинава таа беше нето 
купувач на девизи, купувајќи 1,6 милијарди евра 
што помогна во август девизните резерви на 
Србија да достигнат рекордно ниво од 13,1 
милијарди евра, што претставува зголемување од 
1,8 милијарди евра од декември 2018 година. 
Резервите во моментов покриваат шестмесечен 
увоз.  
 
Кредитната активност и понатаму е силна, но 
нејзината структура до некаде е неповолна. Во 
целина, до крајот јули, кредитирањето порасна за 
6,9 проценти на годишно ниво, примарно како 
резултат на кредитите за компаниите (што 
пораснаа за 10,3 проценти на годишно ниво). 
Додека кредитите за приватните бизниси се 
зголемија (за сé уште силни) 8,4 проценти, 
кредитите за претпријатијата во 
државна сопственост (ПДС) се зголемија 
за 32,8 проценти иако од ниска 
основица. И кредитирањето на 
домаќинствата продолжи да расте. 
Главно, кредитите на домаќинствата се 
краткорочни „готовински“ кредити за 
поединци и обемот на овие кредити е за 
15,8 проценти повисок изразен во евра 
отколку претходната година. Следен 
фактор што го покренува прашањето за 
структурата на кредитите е дека кредитите за 
приватните претпријатија беа за само 4 проценти 

12 Податоци со крајот на август.  
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поголеми од кредитите  за домаќинствата. 
Конечно, 47 проценти од новите кредити биле за 
ликвидност (тековни средства), а само 35 проценти 
за инвестиции. Исто така, во П1, локалните банки 
не давале кредити за извозни цели, а 61,5 
проценти од новите кредити биле за МСП.   
 
Банкарскиот систем функционира добро. Бруто 
нефункционалните кредити (НФК) значително се 
намалија до 5,2 проценти во јуни.13 НФК кај 
домаќинствата беа дури и пониски со 4,4 проценти. 
Вкупниот износ на НФК е околу 1 милијарда евра 
од кои околу 400 милиони е на активни бизниси, 
200 милиони евра на претпријатија што сега се во 
стечајна постапка. Вредноста на НФК на 
домаќинствата е околу 400 милиони евра. НФК се 
очекува и понатаму да се намалуваат на среден рок 
иако не толку брзо како во последните две години. 
 
Дефицитот на тековната сметка (ДТС) 
значително се зголеми во 2019 година. Во евра, 
во П1, ДТС се зголеми за 51 процент на годишно 
ниво. Најголем дел од зголемувањето може да се 
објасни со зголемувањето на трговскиот дефицит 
за 16 проценти. Извозот на стоки порасна за 8,5 
проценти, а увозот се зголеми за 10,2 проценти, но 
од многу повисока основица. Суфицитот кај 
трговијата и услугите се намали за 2,4 проценти. 
Нето примарните приходи се намалија за 2,5 
проценти на годишно ниво, а него секундарните 
приходи за 7,4 проценти, во голем дел како 
резултат на намалувањето на дознаките за 4,3 
проценти. Поради тоа, проекцијата на ДТС за 2019 
година се зголеми на 6,7 проценти од БДП. Сепак, 
приливот на СДИ е силен (1,8 милијарди евра во 
П1, зголемување за 28 проценти на годишно ниво) 
и е повеќе од доволен да го финансира ДТС. 
Вкупниот надворешен долг почна номинално да 
расте достигнувајќи 27,1 милијарди евра во К1, но 
се намалува како удел во БДП и до април достигна 
проценети 62,5 проценти.14 
 
Изгледи и ризици 

                                                      
13 Прелиминарни бројка. 
14 Најнови достапни податоци. 

Растот на српската економија во 2019 година се 
очекува да биде нешто понизок отколку 
претходно проектираниот, но на среден рок да 
се стабилизира на околу 4 проценти. 
Економската активност се проектира да порасне за 
3,3 проценти бидејќи надворешните случувања се 
понеповолни. Исто така, преминот кон раст движен 
од потрошувачката го зголеми увозот што заедно 
со понискиот извоз поради економскиот пад кај 
главните трговски партнери (особено Италија) 
значи дека негативниот придонес на нето извозот 
во растот ќе биде повисок. Неодамна, објавеното 
зголемување на платите во јавниот сектор15, може 
уште повеќе да придонесе кон овој неповолен 
премин кај двигателите на растот. Освен тоа, оваа 
мерка на политиките сигурно ќе ги направи 
напорите за одржување на фискалната рамнотежа 
многу потешки и ќе го зголеми дефицитот. 
Враќањето кон повисоки стапки на раст се очекува 
дури на среден рок.  
 
Среднорочните проекции за растот многу 
зависи од брзината на структурните реформи. 
Србија има голем нереформиран јавен сектор со 
тешка неефикасност на ПДС. Исто така, законските 
и институционалните тесни грла и понатаму го 
спречуваат побрзиот развој на приватниот сектор 
и ги обесхрабруваат повисоките инвестиции, како 
странски така и домашни. Некои од потребните 
реформи се надградбата на регулативите за 
финансискиот сектор во однос на меѓународните 
капитални и финансиски трансакции, лизингот и 
финтеч; давањето поддршка на МСП за иновирање 
и интегрирање во меѓународните синџири на 
вредности; олеснување на сложеното и 
нетранспарентно оданочување на МСП и 
олеснувањето на трговијата. Особено на 
граничните контроли. На краток рок, главниот 
ризик за намалување на растот се однесува на 
изборната кампања и колку брзо ќе се формира 
новата влада.  
 

15 Како што е објавено во септември 2019 година. 
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Растот почна да забавува, што се отсликува преку 
индустриската активност. 

(промена од истиот месец претходната година, проценти) 

Меѓутоа, пазарот на труд се подобри. 
(стапка на невработеност) 

  
 

Извор: Завод за статистика на Србија. Извор: Завод за статистика на Србија. 

Кредитирањето закрепна, главно бидејќи се зголеми 
кредитирањето на домаќинствата. 

(милиони евра) 

Меѓутоа, краткорочните кредити може да растат 
премногу брзо. 

(Обем на кредити, милиони евра) 

  
Извор: Народна банка на Србија. Извор: Народна банка на Србија. 

ДТС брзо се зголемува. 
(12-месечен кумулатив, проценти од БДП) 

Високите СДИ целосно го покриваат ДТС и 
помагаат да се зголемат резервите. 

(милиони евра) 

  

Извор: Народна банка на Србија Извор: Народна банка на Србија  

СРБИЈА  2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020f 2021f 
Раст на реалниот БДП  (проценти) -1,6 1,8 3,3 2,0 4,2 3,3 3,9 4,0 
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Состав (процентни поени)                 
  Потрошувачка 0,1 -1,0 1,1 1,9 2,9 4,4 5,2 2.9 
  Инвестиции -0,9 0,8 0,4 2,2 3,4 1,9 1,3 1.1 
  Нето извоз -0,8 1,9 1,9 -2,1 -2,0 -3,1 -2,7 -0.1 
    Извоз 1,7 4,0 5,4 4,0 4,6 2,2 2.1 4.9 
    Увоз (-) 2,5 2,0 3,5 6,1 6,6 5,2 4.8 5.0 
Инфлација на цени на мало (проценти, просек 
за периодот) 2,1 1,4 1,1 3,2 2,0 2,2 1,9 2,5 
                      
Јавни приходи (процент од БДП) 39,0 39,3 40,8 41,5 41,1 40,8 40,1 39,8 
Јавни расходи (процент од БДП) 45,2 42,7 41,9 40,4 40,6 41,2 40,7 40,4 
  Од кои:                  
    Маса на плати (процент од БДП) 11,0 9,7 9,2 9,0 9,2 9,4 9.3 9.3 

    
Социјални надоместоци (процент 
од БДП) 16,7 16,5 15,8 15,1 14,7 14,6 14.4 14.3 

    
Капитални расходи (процент од 
БДП) 2,3 2,7 3,1 2,8 3,6 4,2 4.3 4.2 

Фискален биланс (процент од БДП) -6,2 -3,4 -1,2 1,1 0,5 -0,4 -0,5 -0,5 
Примарен фискален биланс (процент од БДП) -3,4 -0,4 1,7 3,6 2,6 1,6 1,4 1,4 
Јавен долг (процент од БДП) 58,2 64,0 62,8 55,6 50,1 49,1 46,0 43,0 
Јавен и јавно гарантиран долг (процент од БДП) 65,4 70,6 68,6 58,7 54,3 52,1 49,2 46,3 
  Од кој: надворешен (процент од БДП) 39,0 42,4 42,7 35,5 33,6 38,1 35,9 33.8 
                      
Извоз на стоки (процент од БДП) 30,0 32,1 34,9 35,9 35,5 35,0 34,2 34,1 
Увоз на стоки (процент од БДП) 41,6 42,3 43,4 46,1 47,7 50,3 51,6 49,7 
Нето извоз на услуги (процент од БДП) 1,3 2,0 2,5 2,4 2,5 4,3 4,8 3,9 
Трговски биланс (процент од БДП) -10,3 -8,2 -6,0 -7,8 -9,7 -10,9 -12,6 -11,7 
Приливи на дознаки од странство (процент од 
БДП) 5,3 5,8 5,1 5,2 5,9 5,2 5,2 4,9 
Салдо на тековната сметка (процент од БДП) -5,6 -3,5 -2,9 -5,2 -5,2 -6,7 -8,0 -7,7 
Приливи од странски директни инвестиции 
(процент од БДП) 3,5 5,1 5,2 6,2 7,4 6,2 6,0 5,8 
Надворешен долг (процент од БДП) 72,4 73,5 72,1 68,9 61,3 58,7 55,6 52,4 
                      
Реален раст на приватните кредити (процент, 
просек за периодот) -3,8 -1,2 5,0 1,9 3,7 - - - 
Нефункционални кредити (процент од бруто 
кредитите, на крајот од периодот) 21,5 21,6 17,0 9,8 5,7 - - - 
                      
Стапка на невработеност (процент, просек за 
периодот) 19,2 17,7 15,3 13,5 12,7 12,0 11,8 11,7 
Стапка на невработеност кај младите (процент, 
просек за периодот) 47,5 43,2 34,9 31,9 29,8 - - - 
Стапка на учество во работната сила (процент, 
просек за периодот) 51,9 51,6 53,3 54,0 54,5 - - - 
БДП по глава на жител, ПКМ (тековен 
меѓународен долар) 14.435 14.925 15.674 16.386 17.555 18.567 19.792 21.096 
Стапка на сиромаштија по 5,5УСД/ден, ПКМ (процент 
од населението) 24,1 24,0 23,1 22,4 21,7 20,9 19,7 0,0 
Извор: Институциите на земјата, проценки и проекции на Светска банка.     
Забелешка: Нефункционалните кредити се реални бројки од почетокот на годината до денес.      
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