Институт за економски истражувања и политики

Што е Економски компас?
Економскиот компас претставува набљудувач на ветувањата кои политичката партија што
ја формирала владата ги дала за време на изборната кампања, во економскиот,
социјалниот и развојниот домен.

Кои ветувања ги опфаќа?
Економскиот компас опфаќа 27 индикатори кои мерат 27 ветувања/цели од Програмата
на Владата на Република Северна Македонија (2020-2024), претходно содржани во
изборната програма на политичката партија СДСМ која по изборите во јули 2020
формираше влада.

Која е методологијата за избор на индикаторите за ветувањата?
Економскиот компас ја следи следната методологија на избор на ветувањата:
1. Класифицирање на сите ветувања во економскиот, социјалниот и развојниот
домен на:
a. Квантифицирани ветувања – односно ветувања или цели за кои е
дефиниран индикатор и за кои е поставен квантитативен таргет во самата
Програма;
b. Ветувања кои може да се квантифицираат – односно ветувања или цели
за кои е дефиниран индикатор(и) но за кои не е поставен квантитативен
таргет;
c. Ветувања кои не може да се квантифицираат – односно ветувања или
цели кои се квалитативни по природа и за кои квантитативен таргет не
може да се воспостави.
Економскиот компас ги опфаќа и се занимава со ветувањата 1а) и 1б).
19 ветувања/индикатори спаѓаат во групата 1а).
8 ветувања/индикатори спаѓаат во групата 1б).
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2. Прибирање податоци за ветувањата 1а) за периодот 2016-2019, нотирање на
владиниот таргет за 2024 (или за друга година за која се однесуваат) и
интерполирање на вредностите за периодот од 2020 до таргетот.
3. Прибирање податоци за ветувањата 1б) за периодот 2016-2019.
4. Спроведување Делфи анкета со економски експерти за дефинирање на таргет
вредност на индикаторите од ветувањата 1б). Делфи анкетата беше спроведена
во два круга со 11 експерти од економската, социјалната и развојната област, на
следниот начин:
a. Во првиот круг, на експертите им беа понудени вредностите за секој
индикатор за 2018 и 2019 и тие беа прашани за квантитативниот таргет,
според нивното мислење, за 2024;
b. Резултатите од првиот круг беа обработени во форма на просечна вредност
за секој индикатор и степен на консензус, апроксимиран преку
стандардната девијација, и тоа: низок, среден и висок;
c. Во вториот круг, на експертите им беа понудени информациите од првиот
круг, плус информација за просечната вредност на таргетите од
експертските одговори во првиот круг и степенот на согласување
(консензус) во врска со таа просечна вредност. Потоа, експертите беа
поканети да го потврдат или ревидираат својот одговор од првиот круг;
d. Резултатите од вториот круг се сметаа за конечни и просечната вредност за
секој од 8-те индикатори беше поставена како квантитативен таргет за
владиното ветување за 2024 година;
e. Вредностите за периодот 2020-2024 се интерполирани.

Која е употребната вредност на Економскиот компас?
Економскиот компас ги претставува квантитативните (1а) и квантифицираните таргети
(1б) за секое од 27-те владини ветувања, заедно со остварувањата за периодот 20162024.
Остварувањата се ажурираат на квартално ниво и се прави класификација на секое
владино ветување, во една од следните групи:

Фредерик Шопен 1/2, 1000 Скопје, Северна Македонија
+389 2 6156 168, www.financethink.mk info@financethink.mk

Институт за економски истражувања и политики

-

исполнето, кога таргетот е постигнат;

-

неисполнето, кога таргетот не е постигнат;

-

во насока на исполнување, кога таргетот е поставен за идно време, но
динамиката (трендот) на индикаторот е во насока која, во тој момент, упатува
дека веројатноста таргетот да се постигне е поголема од веројатноста да не се
постигне;

-

во насока на неисполнување, кога таргетот е поставен за идно време, но
динамиката (трендот) на индикаторот е во насока која, во тој момент, упатува
дека веројатноста таргетот да не се постигне е поголема од веројатноста да се
постигне.

Врз основа на ваквата класификација, се прави проценка на уделот на ветувањата кои се
исполнети, кои не се исполнети, кои се во насока на исполнување и кои се во спротивна
насока од исполнување.

Други информации
Економскиот компас е изработен од Finance Think – Институт за економски истражувања
и политики во рамки на проектот „Интерактивен и повеќесекторски механизам за
следење на исполнувањето на политичките ветувања сврзани со економијата“,
поддржан од програмата Цивика мобилитас.
Finance Think е корисник на финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.
Содржината на Економскиот компас е единствена одговорност на Finance Think и на ниту
еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас,
Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја
спроведуваат.
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