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При неодамнешната посета на земјава, Меѓународниот
Монетарен Фонд позитивно ги оцени економските
движења. Бордот на директори го поздрави тековното
економско закрепнување, намалувањето на невработеноста и поволните економски изгледи. Сепак, во Извештајот се дадени и неколку препораки за економските
политики во иднина. ФТ го оценува Извештајот како
избалансирана оценка за состојбата на Македонската
економија, а препораките ги смета за коректни.
Препораките се следниве:

The International Monetary Fund positively assessed the
economic developments in the country, during the recent
visit of Macedonia. The Executive Board welcomed the
economic recovery, the decline in the unemployment and
the broadly favorable economic outlook. However, the
Article gives a couple of recommendations for the future
economic policies. Finance Think assesses the report as a
balanced assessment of the state of the Macedonian
economy, and the recommendations are considered
appropriate. The recommendations are the following:

 Поголема фискална транспарентност и зајакнување
на стратегијата за управување со јавниот долг;
 Воздржување на монетарната политика од
понатамошно релаксирање и свртување на фокусот
кон девизните резерви и девизниот курс;
 Фокусирање врз системскиот ризик во финансискиот
сектор, преку поголема соработка со властите на
земјите од банките-мајки;
 Ублажување на долгогодишните пречки во
активноста на приватниот сектор и подобрување на
дисциплината за плаќање на договорите во јавниот и
приватниот сектор.



Бордот на директори забележа значаен напредок во
имплементацијата на политиките на пазарот на труд во
насока на намалување на неусогласеноста на вештините. Тие ги поздравија и напорите на владата за
зајакнување на соработката помеѓу странските
претпријатија и домашниот приватен сектор.

The Board noted important progress in the implementation
of the labor market policies to mitigate skills mismatches.
They welcomed the efforts to strengthen the cooperation
between the foreign factories and domestic firms in the
country.






Greater fiscal transparency and a well-articulated
public debt management strategy;
Refraining of the monetary policy from additional
accommodation in the period ahead, and shifting the
focus to the international reserves and the country’s
exchange rate;
Focus on the systematic risk in the financial sector, by
better cooperation with the authorities of the bankmother countries;
Alleviating the long-standing impediments to private
sector activity and enhancing the payment discipline in
both public and private sector.
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