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Европската Банка за Обнова и Развој критички се
осврнува врз економските перформанси на
Македонија, укажувајќи дека тие „значително се
влошија во 2012 година, но се појавија знаци на
закрепнување во 2013“. ФТ го оценува Извештајот како
избалансирана оценка за состојбата на Македонската
економија. Идентификувани се неколку точки што ја
дефинираат слабата состојба во 2012:

The European Bank for Reconstruction and Development
critically addresses the economic performance of
Macedonia, indicating that it "significantly worsened in
2012, with tentative signs of recovery in 2013." Finance
Think assesses the report as a balanced assessment of the
Macedonian economy. There are several points that define
the weak condition in 2012:

 Кризата во еврозоната што резултираше со
намалување на извозот и странските инвестиции;
 Блокираниот пат во пристапувањето кон ЕУ;
 Неуспешно реализираните приватизации на четири
државни претпријатија, заради слабите темели на
компаниите и тешките економски услови;
 Намалување на кредитниот раст заради
конзервативната кредитна политика на банките;
 Високата стапка на невработеност, околу 30%,
особено кај младите луѓе, над 54%;
Зазадравувањето во 2013 се должи на силниот раст на
владините трошења поврзани со намалување на
постојните побарувања за поврат на ДДВ и
зголемувањето на пензиските исплати;
макроекономската стабилност и олеснетите услови за
започнување бизнис; воведените реформи во патниот
сектор; намалувањето на задолжителната банкарска
резерва од 10% на 8% за денарските депозити и
субвенционирањето на вработувањето на одредени
категории лица.

The Eurozone crisis which resulted in declining
exports and foreign investment;
The blocked process of EU accession;
Failed privatization processes of four large stateowned enterprises, due to weak company
fundamentals and difficult economic environment;
Reduction of the credit growth as a result of the
conservative credit policy of the banks;
High unemployment rate, of around 30%,
especially among youth, of above 54%.








The recovery in 2013 is a result of the strong growth in the
public expenditures associated with the reduction in the
VAT-arrear refunds and increased pension payments;
sustained macroeconomic stability and eased conditions
for doing business; introduced reforms in the road sector;
the amendment of the banks’ reserve requirements from
10% to 8% for denar deposits; and subsidizing the
employment of certain categories of persons.
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