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На Изјавата на крајот на Втората набљудувачка мисија на ММФ во Македонија
On the Statement at the end of the IMF Second Post-Program Monitoring Mission in Macedonia
8. Ноември 2013 / November 8th, 2013
Меѓународниот монетарен фонд критички се осврнува
врз економските услови во Македонија. Finance Think ja
оценува оваа Изјава како покритичка во однос на
спроведувањето на економските политики од претходно.
Може да се идентификуваат три главни точки на
разгледување.
Прво, Изјавата укажува дека е веројатно дека
олабавувањето на политиките полека треба да се
помести кон поддршка на фискалната и надворешната
одржливост на економијата. Ова би значело дека
проширувањето на буџетскиот дефицит веројатно ги
достигна своите граници и се очекуваат контра- акции
во следните години: намалување на дефицитот на
пониско ниво , за да не го притисне долгот и да не се
загрози одржливоста на тековната сметка.
Второ, додека Изјавата ја осознава извеснота околу
растот од 2,5% за тековната година , таа сеуште ја
нагласува несигурноста од глобалните економски
услови и тесната производствена база на економијата.
Во таа смисла, се укажува на обрнување внимание на
врските меѓу странските фабрики и домашни фирми.
Трето, Изјавата го поздравува објавувањето на
Среднорочната фискална стратегија. Сепак , таа го
критикува ‘удирањето’ врз капиталните расходи кога
буџет недоволно се полни. Покрај тоа, необјавувањето
на долгот на општата влада е имплицитно осудено за
несоодветно наспроти растечките долгови на јавните
претпријатија.

The International Monetary Fund critically reviews the
economic conditions in Macedonia. Finance Think evaluates
this Statement to be more critical to the pursuance of
economic policies than previously. Three main points of
review could be identified.
First, the Statement suggests that it is likely that loosening
policies should slowly shift toward supporting fiscal and
external sustainability of the economy. This would mean
that the expansion of the budget deficit likely reached its
limits and counter-actions are expected in the following
years: reduction of the deficit at lower level, so as not to
press debt and not to jeopardize the current account
sustainability.
Second, while the Statement acknowledges the confidence
around the 2.5% growth over the current year, it still
emphasizes the uncertainty stemming from the global
economic conditions and the narrow production base of
the economy. In that regards, paying attention to the ties
between the foreign factories and the domestic firms is
suggested.
Third, the Statement welcomes the publication of the
Medium-term Fiscal Strategy. However, it criticizes the ‘hit’
onto capital expenditures once budget falls short of
revenues. In addition, the non-publication of the General
Government Debt is implicitly condemned inappropriate
against the backlog of public enterprises debts.
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