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Abstract 

 

Global financial crisis and the crisis caused by the CОVID-19 pandemic caused major economic 

disruptions and slow down economic activity in all countries of the Western Balkan region. 

The purpose of this doctoral thesis is to analyze the economic effects of Global financial crisis 

and the COVID-19 crisis on the economies of Western Balkan Countries. The sample includes 

five countries of Western Balkan, Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia and Bosnia and 

Hercegovina. Specifically in this thesis are analyzed the impact of both crises on specific sectors 

of this economies, indeed, it focuses mainly on the macroeconomic level, identifying and 

analyzing fluctuations of major macroeconomic indicators of the economies of this region. In 

this regard, it analyzes the trends of macroeconomic indicators that reflect the development and 

macroeconomic balances of those economies, such as GDP, unemployment, foreign direct 

investment, trade openness, and the level of public debt, in order to identify factors that have 

contributed in their fluctuations. 

The research methodology consists of panel regression analysis, which is based on static and 

dynamic models.  For this purpose are examined the static model, i.e. fixed and random effects, 

as well as the Haussmann test and also the dynamic model, GMM. In addition to the analysis of 

the effects of the two crises in the economies of the Western Balkan countries, a special focus is 

devoted to the impact of the crises on the real sector of Republic of Macedonia. In this case, the 

analysis also includes regression model of time series, VAR and VECM models. The resultas 

suggest that both crises had a negative impact on the economic growth of the countries of the 

region, because the coefficient of both has a negative sign and is statistically significant. 

According to the coefficients, on average, the global financial crisis, during the year of the crisis, 

reduced economic growth by 3.22 percentage points, while the COVID-19 crisis reduced 

economic growth in 2020 by about 9 percentage points. 

 

 

Key words: global financial crisis. COVID-19 crisis, economic effects, Western Balcan 

countries, panel regression model, GMM, VAR, VECM 
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Апстракт 

 

Глобалната финансиска криза од 2007 година и кризата предизвикана од 

пандемијата КОВИД-19 предизвика големи економски нарушувања и забавување на 

економската активност во сите земји од регионот на Западен Балкан. 

Целта на ова докторска дисертација е да ги анализира економските ефекти од Глобалната 

финансиска криза и КОВИД-19 кризата врз економиите на земјите од Западен Балкан. 

Фокус на анализата се пет земји од Западен Балкан: Македонија, Албанија, Црна Гора, 

Србија и Босна и Херцеговина. Конкретно во оваа теза се анализира влијанието на двете 

кризи врз одредени сектори на овие економии, главно се фокусира на макроекономско 

ниво, односно на идентификувањето и анализирањето на главните макроекономски 

показатели кои го одразуваат развојот и макроекономските биланси на тие економии, како 

што се БДП, нивото на невработеност, странските директни инвестиции, трговската 

отвореност и јавниот долг, со цел да се идентификуваат факторите кои придонеле во 

нивните флуктуации. 

Методологијата на истражувањето се состои од панел регресивна анализа, која се 

заснова на статички и динамички модели. За таа цел се користи статичкиот модел, т.е. 

фиксни и случајни ефекти, за примерокот на земјите вклучени во анализата. Исто така, се 

користи динамичниот модел, GMM (Generalized Method of Moment). Покрај анализата на 

ефектите од двете кризи во економиите на земјите од Западен Балкан, посебен фокус е 

посветен на влијанието на кризите врз реалниот сектор на Република Македонија. Во овој 

случај, анализата вклучува и регресивен модел на временски серии, VAR и VECM-              

-моделот. Резултатите сугерираат дека и двете кризи негативно влијаеле во економскиот 

раст на земјите на регионот, бидејќи коефициентот на двете е со негативен знак и 

статистички значаен. Според коефициентите, во просек, Глобалната финансиска криза го 

намалила економскиот раст за 3.22 процентни поени, додека КОВИД-19 кризата го 

намалила економскиот раст во 2020 година за околу 9 процентни поени. 

Клучни зборови: Глобална финансиска криза, Kовид-19 криза, економски последици, 

земји од Зпаден Балкан, панел-регресија, модел на временски серии. 
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Графикон 5.12: Влијанието на КОВИД-19 кризата врз економскиот развој на 

Република Македонија – производна страна 

Графикон 5.13: Влијанието на КОВИД-19 кризата врз економскиот развој на 

Република Македонија – расходна страна 

Графикон 6.1: Просек на економски раст на земјите на Западен Балкан за периодот 

2000 – 2020 

 

 

 

 



11 
 

Табела на слика 

Слика 4.1: Ефекти на доверба: реални податоци наспроти претпоставени движења во 

сценариото „без криза“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ГЛАВА I – БИЗНИС-ЦИКЛУСИТЕ И ЕКОНОМСКИТЕ КРИЗИ 

 

1. Кратка историја на бизнис-циклусите 
 

Во пазарните економии, бруто домашниот производ, на долг рок манифестира 

трендови на раст, кои во реалноста не се линеарни, напротив, неговото движење во 

одредени периоди е проследено со очигледен пад, односно со брз раст во другите 

периоди. Во оваа смисла велиме дека развојот е цикличен. 

 Економските услови не се непроменливи. Економскиот раст никогаш не се 

спроведува со постојан коефициент на раст туку поминува низ континуирани флуктуации. 

Флуктуациите во реалната економска активност, иако се нарекуваат ,,циклични,“ 

всушност не формираат редовни циклуси. Нема две слични рецесии или експанзии.1 

Сепак сите бизнис-циклуси имаат заеднички четири фази на развој:  

 Највисоката точка на циклусот 

 Експанзија 

 Најниската точка на циклусот 

 Рецесија 

Економската рецесија, како што е дефинирана од страна на Националното биро за 

економски истражувања, е период на значителен пад на бруто домашниот производ, 

приходите, вработеноста, кој обично трае од шест месеци до една година и предизвикува 

големи економски проблеми во многу сектори. 

Во периодот на економска рецесија имаме намалување на економската активност, 

продуктивноста, вработеноста, во најмалку два последователни квартали. 

Претпријатијата, поради вишокот залихи и неискористените капацитети го 

намалуваат производството, ги намалуваат трошоците, отпуштаат вработени. Под овие 

услови, некои компании продолжуваат да работат, а други банкротираат. 

                                                           
1 Фити, Т. „Феноменологија на економските кризи,“ стp. 33 – 52., Скопје 2009. 
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Во случај кога рецесиите се многу силни и предизвикуваат големи падови на сите 

макроекономски индикатори, тогаш овие рецесии во економската литература познати се 

како депресии, како што беше Големата светска депресија од 1929 до 1933 година. 

Всушност, од овие силни рецесии произлегуваат економските кризи, што доведува 

до банкротирање на банките и претпријатијата, висока невработеност, па дури и војни. 

Периодот на рецесија завршува со достигнување на најниското ниво на бизнис-       

-циклусот (најниската точка). На ова ниво, претпријатијата работат со нецелосни 

капацитети, а невработеноста го достигнува највисокото ниво и производството 

продолжува да се намалува. Како показател за идентификација на ова фаза се зема 

високата стапка на невработеност (двоцифрена). 

По некое време, економијата пак почнува да закрепнува влегувајќи во фаза на 

експанзија. Во овој период вкупното производство, приходите и вработеноста се 

зголемуваат. Претпријатијата почнуваат да го прошируваат производството, 

невработеноста се намалува. Зголемената потрошувачка на потрошувачите, дополнително 

влијае на натамошниот раст на производството. Се зголемува економската активност, се 

подобрува бизнис-климата, се фаворизираат очекувањата на економските субјекти и се 

зголемува оптимизмот. 

Експанзиијата на економската активност е придружена со инфлаторни тенденции и 

доколку не се контролира преку мерките и инструментите на монетарната политика може 

да доведе до неконтролирана инфлација. 

Фазата на експанзија завршува со врвот на циклусот (највисоката точка) кога 

економијата е во својот врв. Инвестициите на фирмите и трошоците на потрошувачите се 

на историски највисоко ниво, и како што се зголемува побарувачката за стоки и услуги, 

цените, исто така, ќе растат. 

Всушност, бизнис-циклусите се отстапувања на вистинскиот производ од 

потенцијалниот. Во фазата на економска експанзија, фактичкиот БДП е над 

потенцијалниот, а спротивното се случува во фазата на економска рецесија. Ова го 

потврдува тоа што економскиот раст не е линеарен, напротив следат краткорочни 

флуктуаци со периоди на економски раст и пад. Но, и покрај овие економски флуктуации, 
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економската активност расте на долг рок,  и периодите на економски раст, како што е 

познато во историјата на бизнис-циклусите, имаат подолготрајност од периодите на пад. 

Однесувањето на економскиот циклус е неправилно, кога периодите на рецесија и 

експанзија се случуваат во различен степен и во различни периоди. 

Така, за Американската економија, длабоките рецесии се појавуваат во периодот на 

Големата депресија од 1929 – 1933 година додека најплитки рецесии во 70-тите години од 

минатиот век. И времетраењето на различните фази, исто така, вариира од еден циклус до 

друг. 

Важен момент во оценувањето на економскиот циклус е идентификацијата на 

рецесијата, односно определувањето на периодот кога економската активност е во 

опаѓање. За економистите, тековните падови или за многу кратки периоди не 

претставуваат рецесија. 

Причините за цикличниот развој од страна на економистите се бараат во промената 

на агрегатната понуда и побарувачката. 

Цикличниот развој е еминентна карактеристика на капиталистичкиот економски 

систем, односно карактеристика на пазарната економија. 

Статистички податоци за бизнис-циклусите во САД постојат од 1795 година. Пред оваа 

година немаше големи флуктуации во општата економска активност како резултат на 

недоволниот развој на економските и финансиските односи (An Enciklopedia of Keynsian 

Economics). 

 Тоа го потврдува и Маркс, дека цикличниот развој на капитализмот, односно 

влијанието на системот од економските кризи, се случило особено по 1825 година. 

Од крајот на XVIII век и почетокот на XIX век до 1973 година, големи кризи се случиле на 

секои осум до десет години. Од 1947 до 2000 година, економијата на САД помина вкупно 

девет бизнис-циклуси. 

 Во периодот по 2000 година, САД влегоа во рецесија како резултат на 

приватизацијата и дерегулацијата на економската активност, додека Финансиската криза 

од 2007 година е една од најголемите кризи по периодот по Втората светска војна што 

многу брзо се рашири и во другите земји. 
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Овие факти го докажуваат постоењето на цикличниот развој на современите и 

пазарните економии и дека САД е епицентарот на две најголеми светски рецесии. 

Во историјата на бизнис-циклусите често имало долги и моќни експанзии како што 

се: ,,економскиот бум“ во САД во 20-тите години на минатиот век, во Јапонија во 80-тите 

години на минатиот век и потоа повторно во САД во 90-тите години на минатиот век, кои 

докажуваат дека системот со помош на стабилизирачките фискални и монетарни 

политики успеал да ги надмине бизнис-циклусите. Вакви ставови, исто така, имал и 

нобеловецот Кругман (2008), според кој, проблемите со депресијата се решени и време е 

економистите да го фокусираат своето внимание на технолошкиот напредок и 

долгорочниот раст. 

Но, дека долгите експанзии се проследени со остри и турбулентни падови, 

потврдува и Маркс, кој ги демантира овие оптимистички ставови. На пример, долгата 

експанзија во САД во 20-тите години на минатиот век, беше проследена со најдлабоката 

светска депресија, што ја познава светската економска историја, Големата депресија од 

1929 – 1933 година. Економската експанзија во Јапонија, исто така, беше проследена со 

нагло намалување на економската активност и со висока дефлација во траење од десет 

години, 1996 – 2004. И ,,економскиот бум“ од 90-тите години на минатиот век во САД, 

исто така, заврши со рецесија во март 2001 година, која траеше до ноември истата година.2 

Во однос на ставовите на економистите кои веруваа дека експанзијата на 

американската економија во деведесетите (која беше резултат на таканаречената ,,нова 

економија“ заснована на брзиот технолошки развој, особено телекомуникациите и 

Интернетот), нобеловецот Stiglitz вели: 

,,Новата економија“ не го означува крајот на бизнис-циклусите. Напротив, создаде 

повеќе простор за подемите и падовите што се случуваат, а кои се најголеми од повоениот 

период.  

Така, деловните циклуси биле и ќе бидат иманентна карактеристика на пазарната 

економија. 

Ова го докажуваат и Финансиката криза од 2007 и актуелната КОВИД-19 криза, 

кои се предмет на истражување на оваа дисертација. 

                                                           
2 Ibid 
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1.1. Финансиските кризи и нивните карактеристики 

 

Под финансиска криза ги подразбирбираме состојбите во кои има проблеми и 

колапс на функционирањето на финансиските институции и пазари. 

Во текот на XIX и XX век многу од финансиските кризи биле поврзани со банкарска 

паника. Други ситуации кои, исто така, се нарекуваат финансиски кризи се: колапс на 

берзата, пукање на т.н. финансиски меури (ситуации во кои цените на производите и 

средствата растеле прекумерно), валутни кризни, суверено неплаќање (ситуација во која 

државата не е во состојба да ги плати своите долгови) итн. 

Има многу теории за тоа како се развиваат финансиските кризи и како тие можат да се 

надминат. Сепак постои заеднички консензус дека тие се вобичаена појава во целиот свет. 

 Светската економска теорија познава многу финансиски кризи. До сега 

проучувањето на финансиските кризи обично се фокусираше на историското искуство на 

развиените земји, најчесто на оние кризи кои се резултат на банкарска паника пред 

Втората светска војна или на неодамнешните настани во развиените земји.3  

 Важен аспект на ова прашање е поврзан со контрадикторното гледиште за 

идентификување и класифицирање на различните видови кризи кои се случиле во 

минатиот век. 

Постојат две главни референци во оваа област: 

Прво, Reinhaft и Rogoff  ги идентификуваат банкарските кризи како два вида 

настани: како банкрски кризи кои водат до спојување, затворање или преземање на една 

или повеќе финансиски институции од страна на јавниот сектор.4 Преземањата, 

спојувањата и големата помош од страна на владата за важна финансиска институција го 

означуваат почетокот на низата слични резултати за другите финансиски институции. 

                                                           
3 Calomiris and Gorton and Gorton, Financial crises, Annual Revie of Financial Economics, Vol.10:43-58, 2018. 

4 Reinhart, C.M, Rogoff .K., This time is different,,Eight centuries of financial folly, 2009, 

https://doi.org/10.1515/9781400831722 

 

https://doi.org/10.1515/9781400831722
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Нивните наоди покажуваат дека финансиските кризи предизвикуваат значителен 

пад на даноците на доход како и значително зголемување на државните трошоци. Според 

нив, државниот долг се зголемува во просек за 86% во трите години кои ја придружуваат 

финансиската криза, а на крајот на овој период постепено почнува растот и достигнува 

просечна  годишна стапка од 2,5% во третата година по кризата.  

 Втората референца е студијата на Leaven и Valencia  која презентира нови податоци 

за банкарските кризи со информации за видот на политиките спроведени за надминување 

на финансиските кризи во повеќе земји. Според нив, за време на банкарски кризи, 

финансискиот и корпоративниот сектор на државата доживува банкрот, од големи 

размери, а финансиските институции и корпорациите се соочуват со тешкотии во 

навремената отплата  на долговите.5 

Тие проценуваат дека за надминување на банкарските кризи кои се случија во 1970 – 2007 

година, нето фискалните трошоци опфаќаат просечно 13,3 % од БДП додека загубата на 

продуктивноста во просек изнесува 20% од БДП. 

 Што се однесува до потеклото на финансиските кризи, студиите покажуваат дека 

финансиските кризи обично избувнуваат кога макроекономското опкружување е слабо, 

делумно кога економскиот раст е низок, а инфлацијата и каматните стапки се високи.6 

Други студии се фокусирани на последиците од кризата, вклучително и студии кои отидоа 

чекор понатаму и вклучуваат економски рецесии предизвикани од кредитни договори, 

оние поврзани со падот на цените на куќите и оние поврзани со падот на цените на 

акциите. 

                                                           
5 Laeven L.and Valencia F.,(2008), ,,The use of blanket guarantees in banking crises,,  IMF working paper 

N.08/250. 

 
6 Collyns Ch.,G.Rusell Kincaid, ,,Managing financial crises, Recent experience and lessons from Latin America, 

occasional paper, 2003. 
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 Нивните резултати покажуваат дека врската помеѓу макроекономските и 

финансиските варијабли може да има клучна улога во идентификувањето на сериозноста и 

времетраењето на рецесиите. Рецесиите поврзани со кредитните контракции и падот на 

цените на куќите имаат тенденција да бидат подолги и подлабоки од другите рецесии. 

 Постојат многу финансиски кризи ширум светот кои се случиле во различни 

временски периоди и дека нивното негативно влијание не останало само во границите на 

една држава. 

Феноменологијата на економските кризи е исклучително сложена. Во богатата 

историја на економските флуктуации нема две сличнни економски кризи, гледано во 

различни региони и земји, па дури и на исто место во различни периоди. Но, сигурно е 

дека може да се најдат заеднички карактеристики за сите нив и заеднички извори кои ги 

одредуваат (Фити, Т., 2009). 

Сите финансиски кризи се еминентна карактеристика на капиталистичкиот економски 

систем, односно карактеристични за пазарната економија, а сите економски рецесии 

поврзани со финансиски кризи следат после ,,економскиот бум“. 

Заедничка карактеристика на сите финансиски кризи е движењето во негативна насока 

на најзначајните макроекономски индикатори, како што се: БДП, вработеноста, 

индустриското производство, потрошувачката, инвестициите, профитот на фирмите, 

солвентноста, животниот стандард итн. 

Во однос на факторите кои ги детерминираат финансиските кризи, според Фридман, 

финансиските кризи, пред сè се последици од грешките на системот, односно лошото 

владеење (случајот на Големата економска депресија 1929 – 1933 година), така што многу 

економисти причините ги гледаат во строгите монетарни ограничувања што Федералните 

резерви на САД ги презедоа во САД по економскиот бум од 1928 – 1929 година, што 

доведе до фалиментација на најголемите банки, како што беше американската банка, 

висока дефлација, остар пад на производството и огромен пораст на невработеноста. 

Слична ситуација беше и во случајот со Големата криза во Јапонија, која во средината 

на деведесетите се соочи со постојана дефлација, што беше последица на рестриктивната 
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монетарна политика, која пак беше ,,мотивирана“ од економијата на балони во 1980 

година. 

Формирањето на ,,типичните балони“ и нивната експлозија, исто така, предизвика 

турбуленции кои ја донесоа и Глобалната финансиска криза од 2008 година, на која како и 

во случајот со претходните кризи ѝ претходеше силен ,,бум“ на економската активност 

проследен со кредитна експанзија и зголемено градежништво и откуп на куќи и згради. 

Анализите покажуваат дека оваа кредитна експанзија и формирањето на балони биле 

потпомогнати од експанзивната монетарна политика на Федералните резерви на САД, кои 

за да ѝ помогнат на американската економија да излезе од рецесијата во 2000-тите, 

значително ги намалија каматните стапки, потврдувајќи го тврдењето на Фридман дека 

нема силна експанзија или рецесија ако не ѝ претходат експанзивни, односно 

рестриктивни политики. 

Некои од клучните лекции кои треба да се научат од претходните кризи се: 

 Глобализмот ја зголемил зачестеноста на финансиските кризи, но не и нивната 

сериозност 

 Раната интервенција од страна на Централните банки е многу поефикасна за 

ограничување на нивното ширење отколку мерките кои се преземаат подоцна 

 Во време на економска криза многу е тешко да се предвиди долгорочното 

економско влијание 

 

1.2.  Анализа на состојбите на финансиските кризи 

  

Феноменот на финансискиот меур ни покажува колку се ранливи пазарите денес 

кога има напредни финансиски механизми, до ирационалност и непочитување на темелите 

на кои пазарите и стоките се потпираат. Однесувањето на инвеститорите, без оглед дали 

се обидуваат да остварат големи профити „преку ноќ“ без да сфатат дека се дел од 

големиот меур, или оние кои го создаваат тој меур, доведува до големи кризи за кои 

економиите не се подготвени, немаат начин да се борат против нив, односно имаат, но 

последиците од овие борби се социјални немири, растечка невработеност, пад на 
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производството и БДП, затворање на погони, фабрики, компании. Низ историјата на 

економијата, познати се неколку случаи, како во блиското, така и во далечното минато, 

кои точно ги покажуваат кризите што се појавија како резултат на финансиските меури. 

 

1.3. Кризите во стариот век  до V век 

 

 Петтиот век е познат по тоа што е период на миграција и политичка нестабилност 

низ Евроазија со тоа што се карактеризира и со распадот на Западното Римско Царство, 

кое заврши во 476 н.е. Периодот од 218 до 202 пр.н.е. се карактеризира со голема 

монетарна криза за време на Втората пунска војна против Картагина која предизвика 

сериозни финансиски проблеми и каде што, Римската држава прибегна кон монетарни 

манипулации за да ги девалвира бронзените и сребрените валути. 

 Во 33 н.е., Римската империја доживеа тешка економска криза. Кризата се случи кога 

законот со кој се бара од доверителите да инвестираат дел од нивниот капитал во 

италијански земји беше оживеан откако неговото почитување и спроведување истече.7 

Една од целите на овој закон беше да се означи Италија како единствена област во 

рамките на империјата, со привлекување на идејата широко распространета меѓу римската 

елита дека италијанското земјоделство било основа за римската држава и дека сè уште е 

составен дел на римските обичаи. 

 Брзањето на доверителите да купат земјиште предизвикало кредитна криза. По некои 

превирања и неефективни дејствија од страна на сенатот, римскиот император Тибериј на 

крајот ставил на располагање огромни суми пари за бескаматни заеми, со што ја запрел 

кризата. 

Овие три елементи на кризата, имено ефикасноста на гаранцијата од централната 

монетарна власт, ад хок природата на одговорот распространета низ бројни владини 

ентитети и политичката програма на основното законодавство, се постојано важни 

размислувања кои треба да влезат во секоја сметка на економска криза од големи размери. 

Tacitus дава некои детали за сериозната финансиска криза што се случила во 33 г., тој вели 

дека законите на Јулиј Цезар за каматите и количината на италијанска земја што би била 

                                                           
7 The Financial Crisis, Then and Now: Ancient Rome and 2008 CE. December 10, 2018. By Charles Bartlett. 

https://epicenter.wcfia.harvard.edu/blog/financial-crisis-then-and-now (пристапено на 20.4.2022). 

https://epicenter.wcfia.harvard.edu/blog/financial-crisis-then-and-now
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во сопственост на заемодавачите биле игнорирани долго време и дека кога во 33 н.е. 

судовите одлучиле да ги разгледаат работите според овие закони, многу граѓани биле 

изведени пред судовите.8 

Преторот, вознемирен од бројот на случаи, го префрлил предметот на Сенатот и 

императорот, кој одлучил да им дозволи на виновниците рок од осумнаесет месеци во кој 

ќе ги усогласат своите работи во согласност со законот. (Законот на Цезар, се разбира, 

беше воена мерка донесена во 49 пр.н.е., чија главна цел очигледно беше да се спречи 

ризикот на девалвација на валутата и падот на вредноста на земјиштето со инсистирање 

дека одреден дел од капиталот мора да се инвестира во недвижен имот во Италија). 

Наредбата за приспособување на работите за осумнаесет месеци „донесе недостиг на 

пари“, делумно поради тоа што заемите беа веднаш подигнати, делумно затоа што 

„неодамнешните заплени веќе донесоа голем дел од обртниот капитал на Фискус“ (Tac., 

Ен VI, 17). 

За да се справи со овој недостаток, Сенатот им нареди на заемодавците да инвестираат две 

третини од нивниот капитал во италијански земји (можеби ова беше повторно 

изгласување на законот на Цезар од 49 пр.н.е.). Оваа акција имаше катастрофални ефекти, 

бидејќи го забрза барањето заеми и падот на вредноста на недвижностите, додека 

реинвестирањето беше одложено со оглед на изгледите за изнаоѓање подобри поволни 

цени на пазарот во опаѓање. Конечно, императорот договорил, преку банкарска комисија 

од пет сенатори кои дејствувале за Министерството за финансии, да им позајми на 

сопствениците на земјиште во неволја сто милиони сестерци (античка римска монета и 

парична единица еднаква на четвртина денар) без камата за период до три години. Ова 

очигледно стави крај на кризата. 

 

 

 
 

                                                           
8 Tenney Frank. The Financial Crisis of 33 A. D. The American Journal of Philology, Vol. 56, No. 4 (1935), pp. 

336-341. http://www.jstor.org/stable/289972. 
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1.4. Кризите во средниот век (од V до XV век) 

 

 Средниот век е век на турбулаци, но исто така и на бројни иновации. Во историјата 

на Европа, средниот век или средновековниот период траел приближно од V до доцниот 

XV век, слично на посткласичниот период на глобалната историја. Започна со падот на 

Западното Римско Царство и премина во ренесансата и добата на откритијата. Кризата на 

доцниот среден век беше серија настани во четиринаесеттиот и петнаесеттиот век што 

стави крај на вековната европска стабилност. Три големи кризи доведоа до радикални 

промени во сите области на општеството: демографски колапс, политички нестабилности 

и религиозни потреси. 

Како две најзначајни економски кризи кои треба да се споменуват во овој дел се:  

 

Кризата од VII век – или пак позната како криза на размена на монети од 692 година кога 

византискиот император Јустинијан II одбива да прифати данок од Омајадскиот калифат 

со нови арапски златни монети поради страв да не се открие двојното броење во 

византискиот финансиски систем (реалната тежина помала од номиналната количина), 

што води до битката кај Севастополис, и 

Банкарската криза од XIV век (1345 година) – каде што трите големи банки во Фиренца 

банкротираа кога кралот на Англија Едвард III не беше во можност да ги плати своите 

долгови.9 

 Откако средниот век беше идентификуван како посебен историски период, 

историчарите во XV и XVI век почнаа да го опишуваат како траен во фазaта од младешка 

енергија до зрелост (XII и XIII век),  за потоа да тоне во старост ( во XIV и XV век). Голем 

дел од доказите10 користени за да го поддржат ова гледиште се засноваа на серијата на 

очигледно големи катастрофи што ја погодија Европа во XIV век: монголските инвазии, 

големиот глад од 1315 година, црната смрт од 1348 година и следните години, 

финансискиот колапс на големите италијански банкарски куќи на почетокот на 14 век, и 

                                                           
9 Today's financial crisis nothing to Renaissance Florence. Monday 26 September 2011. 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/today-s-financial-crisis-nothing-to-renaissance-florence-

2360826.html 
10BRITANNICA. Crisis, recovery, and resilience: Did the Middle Ages end? 

https://www.britannica.com/topic/history-of-Europe/Christian-mystics. 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/today-s-financial-crisis-nothing-to-renaissance-florence-2360826.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/today-s-financial-crisis-nothing-to-renaissance-florence-2360826.html
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значително зголемените трошоци и разорните ефекти од војните од поголеми размери. 

Долго време историчарите ги сметаа овие катастрофи за драматични знаци на крајот на 

едно време, особено затоа што веќе веруваа дека ренесансата се појавила по колапсот на 

средновековната цивилизација. 

Процесот на рурална и урбана експанзија и развој навистина застана во XIV век бидејќи 

гладот, епидемиските болести, засилените и продолжени војни и финансискиот колапс го 

запреа растот и го намалија населението на околу половина од 70 милиони луѓе кои ја 

населилe Европа во 1300 година. Но ресурсите што ја создале Европа од XII и XIII век ги 

преживеале овие кризи: прво европските села, а потоа градовите брзо биле повторно 

населени. Тоа е отпорноста на Европа, а не нејзината слабост, што ги објаснува моделите 

на закрепнување во доцниот XIV и XV век.  

Средновековната економска револуција од XII и XIII век11 доведе до бум на 

активности во Европа, а особено во Франција. Но ова беше наеднаш прекинато на 

почетокот на XIV век поради голем број настани: климатските промени, кризите во 

земјоделското производство (особено големиот глад од 1314 – 1317), пустошењето 

предизвикано од почетокот на сто години војна меѓу Франција и Англија во 1337 година, 

различни несреќи претрпени од Византиската империја, епидемии (црна смрт од 1347 до 

1351 година, проследена со повторени избувнувања до 1370 година). Како резултат на 

овие епидемии, населението во некои региони на Европа беше повеќе од преполовено. 

Населението на Франција се вратило на нивото од 1320 година некаде околу 1600 година.  

Многу историчари истакнуваат дека во XIV век дошло до голема промена на 

континенталната клима. Додека Европа со векови живееше под таканаречениот 

средновековен оптимум, кој им овозможи на посевите значително да растат, во XIV век 

континентот почна да страда од клима која имаше спротивен ефект. Оваа метеоролошка 

промена особено ја осиромаши земјоделската и сточарската дејност, двата столба на 

тогашната економија. Дополнително, истиот пораст на населението погоре ги влоши 

проблемите со помалото производство на храна. 

Почнувајќи од втората половина на XIV век, Европа беше уништена од епидемија на 

црната смрт. Тежината на оваа епидемија предизвика околу една третина од населението 

на континентот да умре од оваа болест. Покрај загубата на човечки животи, епидемијата 

                                                           
11 Ibid. (пристапено на 23.4.2022). 



24 
 

предизвика и намалување на бројот на работници. Тоа, од една страна, го влоши падот на 

производството, а од друга страна, ја намали потрошувачката, што влијаеше на сите 

комерцијални активности. 

Друга причина зошто избувна кризата во овој век беа тековните војни што го опустошија 

континентот. Најважна беше Стогодишната војна, која ги спротивстави Франција и 

Англија и траеше до 15 век. Покрај тоа, овој конфликт беше проследен со бројни судири 

во многу земји. Конечно, Османлиите се појавија и во Европа, издигнувајќи моќ што ќе 

биде потврдена во 1453 година, кога го зазедоа Константинопол. 

Многу експерти веруваат дека економската криза од четиринаесеттиот век заврши со 

трансформирање на системот од феудализам во капитализам. 

1.5.  Кризите во новиот век (од XV до XX век) 

 

 Веќе во втората половина на XV век Европа почнала да закрепнува. Меѓутоа, во 

тоа време, општеството се промени. Буржоазијата почна да станува економски силна 

класа, феудалното благородништво изгуби дел од својата моќ во рацете на монарсите, а 

економскиот систем се насочуваше кон капитализам. 

Раниот XVII век во Европа често се смета за период во кој една општа криза го погоди 

целиот континент до одреден степен, влијаејќи на економијата, демографијата и 

политичката стабилност на повеќето земји. Идејата за „општа криза“ или само „криза“ од 

седумнаесеттиот век беше формулирана од Ерик Џ. Хобсбаум.12 Тој го искористи во обид 

да го објасни комерцијалниот колапс и намалувањето на производниот капацитет и во 

земјоделскиот и во индустрискиот сектор на европската економија од 20-тите години на 

XVII век до 40-тите години на XVII век. Секако имаше проблеми, со бунтови кои 

избувнаа во Франција, Англија, Шпанската империја и на други места, и многу области 

страдаа од ужасни економски потешкотии кои беа во значителна спротивност со 

постојаниот раст на економијата од шеснаесеттиот век, но да се класифицираат сите овие 

може да биде потешко да се оправда под еден наслов на општа криза. Степенот до кој 

проблемите рамномерно ја зафатија цела Европа ја доведуваат во прашање валидноста да 

                                                           
12 7-17th Century European crisis: Economic. Social and political dimensions. Institute of Lifelong Learning, 

University of Delhi. 

https://www.hansrajcollege.ac.in/hCPanel/uploads/elearning/elearning_document/17th_Century_European_crisis_E

conomic_social_and_political.pdf. 
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се нарече општа криза, додека може да се постават прашања за тоа дали ситуацијата од 

раните 1600 беше криза или едноставно продолжување на нормалноста. Несогласувањата 

се зголемија околу оваа теорија развиена во 50-тите години на минатиот век, која го 

постулираше 17 век како век на криза, во кој феудалниот систем, без разлика дали е 

економски, политички или културно гледано, беше заменет со модерен кој вклучува (од 

различни гледишта) капитализам, апсолутизмот и индустриската револуција. Кризата 

треба да биде остра и кратка. Понатаму, дури и ако се фокусираме само на двете 

централни децении, имаше и многу други децении во овој период кои заслужуваат ознака 

со тоа што доаѓаме до заклучок дека, всушност, карактерот на кризата беше повеќеслојна. 

Волтер, филозоф, писател и сенаменскиот светилник на француското просветителство, 

очигледно беше првиот човек што ги виде настаните од средината на XVII век во 

Британија и Европа како дел од глобалната криза.  

Како најзначајни кризи од XVII век можеме да ги одвоиме: 

 

1.5.1. Германската економска криза од 1618 до 1623 година (кипер и випер) 

 

 Кипер и випер13 – беше финансиска криза за време на почетокот на 

Триесетгодишната војна (1618 – 1648). Таканаречениот „период на кипер и випер“ ја 

забележа највисоката инфлација во историјата на Светото Римско Царство на германската 

нација. Почетокот на Триесетгодишната војна го означи почетокот на драстичното 

влошување на квалитетот на монетите во Централна Европа кое траеше до 1623 година. 

Потеклото на оваа финансиска и економска криза, сепак, може да се најде неколку 

децении пред тоа. Во 1559 година, во Аугсбург беа направени последни напори за да се 

воспостави сеопфатен систем на монети за Империјата. Иако, всушност, беше 

воспоставена правна рамка во однос на тежината и содржината на монетите и како тие 

треба да се контролираат, монетарниот стандард за монетите со мала и средна вредност 

беше поставен премногу висок. Повисоките производствени трошоци за ковање ситни 

монети, како што се грошени, шилинзи, бацен, черезер, фениг и хелер, не беа земени 

                                                           
13 The German economic crisis of 1618 to 1623 (the Kipper and Wipper period). Special exhibit. 
https://www.bundesbank.de/resource/blob/616858/314894679a92f4ba2c07263311c2c900/mL/the-german-

economic-crisis-of-1618-to-1623-data.pdf. 



26 
 

доволно предвид. Трговијата и транспортот пораснаа како резултат на зголемениот обем 

на готовина во оптек. Економското производство порасна, но и цените на поединечните 

производи забрзано пораснаа. Оние кои имаа можност да го пренесат поскапувањето на 

своите клиенти го направија токму тоа. Оние кои добиваат фиксен приход, како што се 

наставниците или пензионерите, веќе немале доволно пари за живот. Помеѓу 1623 – 1624, 

властите почнале да се враќаат на стариот систем на монети во обид да ја вратат 

контролата врз постојано растечката стапка на инфлација. Монетите кипер беа повлечени 

од оптек и прогласени за незаконски тендер. Во исто време беа ковани и пуштени во оптек 

нови висококвалитетни пари. Загубите што произлегоа од огромното количество монети 

што беа повлечени од оптек беа на товар на државата. 

 

1.5.2. Холандско лале 

  

Како прва криза која треба да се анализира во овој дел е  кризата наречена како 

холандско лале. Холандските трговци склучија договори за купување лалиња на 

почетокот на сезоната на сеење. Сфаќајќи дека продавањето лалиња е крајно 

профитабилна работа, одгледувачите започнале да плаќаат сè поголема цена за главичка 

заразена од вирусот, онаа што на лалињата им носи убави бои и кои се најбарани меѓу 

купувачите. Наскоро бил создаден пазар на лалиња, на кој неизбежно почнаа да доаѓаат 

шпекулантите и оттогаш започнаа проблеми за холандското население. 

Почнувајќи од 1634 година, цените на лалињата на пазарот почнаа да скокаат со 

неверојатна брзина, успевајќи да се зголемат до дваесетпати во рок од еден месец.14 

Непотребно е да се каже, цената на лалињата во овој период не беше ни приближно на 

реалната вредност на овој цвет.  

Колапсот се случи на почетокот на 1637 година, кога цената на лалињата падна за 

неверојатни 90 проценти. Тогаш шпекулантите почнуваат да продаваат лалиња, а 

населението кое имаше добар дел од својот имот, а некои дури и речиси сè што имаа, 

продадоа со цел да се свртат кон одгледување цвеќиња, во паника започнуваат да ги 

                                                           
14Garber, Peter M. (2000), Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias, Cambridge: MIT Press, p.37-

38. 
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продаваат своите контингенти, цените почнуваат вртоглаво да паѓаат и сето тоа означува 

пукање на балонот. 

Трговците одбива да ги почитуваат договорите, склучени во состојба на еуфорија и 

прекумерен оптимизам, а оштетените бараа помош од државата. Соочена со голема криза 

во својата економија, државата нуди помош, преку купување на договор вреден 10% од 

цената наведена во договорот. Тогаш цените на лалињата на пазарот почнуваат да паѓаат 

уште побрзо, така што и оваа помош предложена од државата не била можна. Сите што 

дотогаш учествувале во трговијата со лалиња се изненадени. Гледајќи како паѓа цената на  

лалињата, трговците се обидуваат да заштедат дел од профитот, сепак, дури и оние кои 

беа најбрзи во тие напори, остануваат без дел од своето богатство. Дури тогаш луѓето 

стануваат свесни дека ги замениле своите имоти, куќи и други вредности за цвеќе, 

заслепени од идејата да остварат големи профити, понесени од општата еуфорија. 

Холандија помина низ голема рецесија во следните години. Големата сиромаштија 

беше последица на кризата што ја потресе целата земја, а инвестициите потоа беа 

направени со многу поголема доза на претпазливост отколку пред кризата. Ако може да се 

научи нешто позитивно од оваа криза, тогаш е лекција за инвеститорите дека секогаш е 

подобро да застанат и да мирисаат на цвеќе, отколку да ја врзат својата иднина со неа. 

 

1.5.3. Општата криза 

 

Политичките, економските и социјалните пресврти од средината на XVII век се 

нарекуваат „општа криза“ и се дебатира под таа рубрика во повеќето земји.15 Средината на 

седумнаесеттиот век беше период на револуции во Европа. Овие револуции се разликуваа 

од место до место и ако се проучува одделно, се чини дека произлегуваат од одредени, 

локални причини, но ако ги погледнеме заедно имаат толку многу заеднички 

карактеристики што тие се појавуваат речиси како општа револуција. Постои пуританска 

револуција во Англија која ги исполнува дваесетте години помеѓу 1640 и 1660 година, но 

чија криза беше помеѓу 1648 и 1653 година. Во тие години на нејзината криза имаше и 

низа бунтови познати како Фронди во Франција, а во 1650 беше државниот удар или 

револуција во палатата, која создаде нова форма на владеење во Обединетите провинции 

                                                           
15 Crisis in Europe 1560–1660: Essays from Past and Present (London, 1965). 
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на Холандија. Современи со неволјите на Англија беа оние на шпанската империја. Во 

1640 година дошло до бунт на Каталонија, кој не успеал, а на бунт на Португалија, кој 

успеа; во 1641 година имаше речиси бунт на Андалузија исто така; во 1647 година се 

случи бунтот на Неапол, бунтот на Масаниело. На современите набљудувачи им се 

чинеше дека самото општество е во криза и дека оваа криза е општа во Европа. „Овие 

денови се денови на тресење...“ изјавил англиски проповедник во 1643 година, „и ова 

потресување е универзално: Пфалц, Бохемија, Германија, Каталонија, Португалија, Ирска, 

Англија“.16 Која беше општата причина или карактер на оваа криза? Современиците, ако 

гледаа подалеку од обичните површински паралели, имаа тенденција да најдат длабоки 

духовни причини. Чувствуваа за сигурно дека има криза. Целата генерација го 

почувствуваа тоа како доаѓа. Уште од 1618 година, се зборуваше за распаѓање на 

општеството или на светот. Главниот проблем со идејата за „општа криза“ е што е 

невозможно да се идентификува период во кој целата или поголемиот дел од европската 

економија истовремено била зафатена од депресија. Во Шпанија, на пример, економскиот 

и падот на населението беше најлош од 1590 до 1630 година, период во кој, сепак, 

холандското „економско чудо“ го достигна својот врв. Слично на тоа, кога Шпанија тргна 

на кревко економско закрепнување по 1670 година, Ниските Земји, Јужна Франција и 

поголемиот дел од Источна Европа паднаа во длабока и долготрајна економска рецесија. 

Оваа разновидност оневозможува сè да се сведе на една едноставна формула серија на 

регионални економски кризи кои, иако покажуваат одредени сличности, многу варираат 

по нивното време и интензитет. 

Како најзначајни кризи од XVIII век можеме да ги одвоиме:  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 Jeremiah Whittaker, Εἰρηνοποιός, Christ the Settlement of Unsettled Times, a fast sermon before the House of 

Commons, 25 Jan. 1642–43. Cf. H. G., B.L.C., England’s Present Distractions parallel’d with those of Spaine and 

other foreign countries (1642). 
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1.5.4. Големата тутунска депресија 

 

 Големата тутунска депресија беше економска криза што се случи во Америка во 1703 

година. Како резултат на неодамнешните неуспеси на културите на тутунот во 

комбинација со економскиот систем кој главно се базираше само на регионалното 

производство на тутун, брзо се разви значителна економска криза. Ова тогаш предизвика 

големи проблеми за речиси сите оние што во тоа време живееја во новата област, бидејќи 

парите и другите средства за комерцијален капитал станаа исклучително скапоцена и 

ретка стока. На крајот, оваа криза беше поправена преку адаптации на тогашните 

економски и политички системи.  

 

1.5.5. Криза – Јужно Море 

 

Втората деценија на XVIII век донесе уште една криза. Овој пат, целото сценарио 

беше пренесено на Британскиот Полуостров. 

Националниот долг на Англија, благодарение на војната водена на почетокот на XVIII 

век против Франција, изнесуваше околу 30 милиони фунти во 20-тите години на минатиот 

век. Со цел да се намали овој долг, претставниците на англискиот парламент излегоа пред 

компанијата „Јужно Море“ со понуда што претставува ситуација на добивка. Во замена за 

10 милиони фунти (првично беше 7 милиони, подоцна износот се зголеми неколкупати) 

што компанијата ќе му ги позајми на парламентот за да го покрие долгот „Јужно Море“ ќе 

добиеше ексклузивни трговски права во областа на Јужна Америка и Мексико, потоа 

попознат како Нов Свет. Покрај отплата на долгот, Англија се обврза и на камати од 6%, 

кои би ги платила по истекот на договорот. Сфаќајќи ја можноста да заработи големи пари 

за неговата акционерска компанија, Роберт Харли, сопственикот на компанијата, ја 

прифати понудата и започна една од најголемите измами во историјата на финансиите во 

Англија.17 

Активноста за која се одлучи „Јужното Море“ беше купување на африкански црнци во 

областа на Западна Африка, потоа нивна препродажба во земјите на Јужна Америка и 

                                                           
17Castelow Ellen, The South Sea Bubble, - https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/South-Sea-

Bubble/ 
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Мексико. До 1717 година, компанијата не испраќала бродови на патувања, па затоа не 

остварила профит. Од тоа немаше корист од ослабувањето на односите меѓу Велика 

Британија и Шпанија, кои во суштина ги држеа речиси сите земји на Јужна Америка како 

свои колонии. „Договорот од Утрехт“ од 1713 година ѝ овозможи на компанијата „Јужно 

Море“ да испраќа по еден брод годишно на патување со товар што не тежи повеќе од 500 

тони. И покрај сите ограничувања со кои се соочуваше, компанијата беше релативно 

успешна во својата основна дејност и речиси секоја година ја исполнуваше квотата што ја 

поставуваше на 4.800 робови годишно. 

Сомнежите за профитабилноста на инвестицијата траеја некое време и најмногу се 

засноваа на фактот дека областа на Јужна Америка не е под покровителство на Велика 

Британија, како и дека Велика Британија војуваше со Шпанија. Сепак, компанијата „Јужно 

Море“ се покажа како успешна во вршењето трговија и со тоа ги оправда плановите што 

ги презентираше пред англиската јавност.18 

Амбиентот за создавање балони постоел. Откако започна продажбата на акциите во 

1720 година, за само една година, вредноста на акциите се искачи од 100 на речиси 1000 

фунти. „Инвеститорската манија“ полета и сè укажуваше на финансиски меур, за кој 

знаеја само сопствениците на компанијата. Елитните сопственици, како што биле 

нарекувани членовите на парламентот и самиот крал, всушност, не би ги поседувале 

акциите што би ги купиле. Откако ги купија акциите од компанијата, тие чекаа да се 

зголеми нивната вредност, а во меѓувреме, тие ја промовираа оправданоста за 

инвестирање во оваа компанија и нејзините акции, со цел да се зголеми интересот за 

акциите, со што се зголеми нивната вредност. Доколку цената на акцијата се зголемеше 

доволно, елитните сопственици ќе ги препродадоа акциите на компанијата, остварувајќи 

ги профитите што ги очекуваа. Компанијата дополнително би препродавала акции со 

зголемена вредност, на инвеститори кои би се покажале дека немаат толку „среќа“ да 

остварат профит. „Јужното Море“, исто така, имаше поддршка на тој начин, што ги 

оправда намерите на компанијата. 

Кога цената на акциите беше 1.000 фунти во август 1720 година, продажбата беше 

толку голема што цената наскоро почна да паѓа наеднаш. Балонот започна да пука. До 

крајот на таа година, како и следната година, цената се врати на почетната вредност, па 

                                                           
18Carswell, John (1960), The South Sea Bubble, London: Cresset Press, p.52-54. 
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дури падна и под номиналната вредност по која првично беа издадени акциите. 

Финансиската криза започна да ја тресе Велика Британија, бидејќи многу инвеститори, 

како и претходно во Холандија, продадоа делови од својот имот со цел да ги заземат 

акциите на „Јужното Море“, а сега беа во ситуација да останат без имот и без акции. Во 

1721 година, Парламентот беше распуштен и се започна истрага за измама со компанијата 

„Јужно Море“, кога се дозна за вмешаност на голем број членови на Парламентот во 

измамата, така што тие беа осудени на смрт или останаа во доживотен затвор.19 

Компанијата продолжи да работи бизнис, но сега нејзината основна активност беше 

управување со долгот на Англија, трговијата со робови со Јужна Америка падна во 

заборав. Колку ирационалноста на човечките одлуки може да ги загрози дури и оние кои 

се сметаат за генијалци во нивното време, најдобро може да се види во случајот со Исак 

Њутон, голем физичар и математичар од своето време, кој изгуби околу 20.000 фунти во 

оваа измама. Тој ги молеше луѓето да не зборуваат за тој сегмент од неговиот живот.20 

 

1.5.6. Криза – Мисисипи  

 

Во исто време кога се случуваше кризата „Јужно Море“ во Велика Британија, 

Франција ја потресе „кризата во Мисисипи“. Како и Велика Британија, Франција, исто 

така, излезе од војната со своите северни соседи оптоварена со долгови во износ од околу 

1,6 милијарди француски ливри. Надевајќи се дека ќе соберат доволно средства за 

покривање на долгот, француските власти започнаа со зголемување на даноците, со што 

беше уништена веќе слабата француска економија. Францускиот крал Луј XV, наоѓајќи се 

во речиси безизлезна ситуација, побара помош за решавање на кризата од војводата од 

Орлеанс. Војводата од Орлеанс се обрати за помош до шкотскиот експерт за финансии 

Џони Лоу, кој во тоа време патуваше во Европа. Причината за неговото патување не беше 

воопшто пријатна, бидејќи тој крстареше низ Европа, избегнувајќи ги британските власти, 

кои го прогонуваа за бегство од затвор.21 

                                                           
19John Carswell, The South Sea bubble (London 1960) and Helen J. Paul, The South Sea bubble: An economic 

history of its origins and consequences (London, 2010). 

20www.nytimes.com, “Swept by Insanity of Markets”, 2008. 

21Colombo Jesse, Historic Stock Market Crashes, Bubbles & Financial Crises - www.stock-market-crash.net 

http://www.stock-market-crash.net/
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Лоу, исто така, го искористи своето патување во Европа за да се збогати користејќи ги 

своите вештини за управување со броеви во казина низ цела Европа. Експертот за 

финансии каков и што беше, наскоро смисли шема што ќе ѝ помогне на Франција да 

излезе од долговите. Со помош на француската влада, Лоу презеде удел во компанијата 

„Мисисипи“, која се наоѓаше во француската колонија во Северна Америка, Луизијана. 

Откако ја презеде оваа компанија, тој создаде акционерско друштво, кое требаше да се 

занимава со наоѓање сребрена руда и злато и нивно продавање. Врз основа на тоа, 

компанијата би остварила големи профити, кои би ги споделиле со акционерите. Ова 

сценарио започна да се шири низ цела Франција и наскоро голем број жители се 

заинтересираа да инвестираат во „Мисисипи“. Лоу и неговата компанија понудија да го 

откупат целиот долг на француската влада, во замена за акции и да плаќаат каматна стапка 

од 3% на годишно ниво. Во 1720 година, оваа работа беше успешно завршена и целиот 

државен долг беше во рацете на компанијата „Мисисипи“, што беше во рацете на 

инвеститорите заинтересирани за огромниот профит што компанијата го ветуваше врз 

основа на илузиите за големите рудници за злато во Луизијана. На овој начин, Лоу успеа 

да ја ослободи Франција од голем долг и што е уште поважно, тој беше во можност да ја 

започне својата измама. 

Од почетокот на целата шема, никој од инвеститорите не знаеше со сигурност колкаво 

богатство има француската колонија во Луизијана, односно врз основа на што се темели 

оптимизмот на сопственикот на компанијата „Мисисипи“, што ќе им донесе на сите толку 

многу профит. Слепо верувајќи во ветувањата на шкотскиот финансиски експерт, 

жителите на Франција создаваа вистинска лудост за акциите на компанијата и се 

поставува амбиент за создавање балони. Меурот почнува да расте. 

Цената на акциите во Мисисипи, како и во претходните случаи, почнува да достигнува 

огромни вредности. Вртоглавиот раст на цените, потпомогнат од оптимизмот на 

сопствениците, ја принуди компанијата континуирано да издава акции и со тоа да собира 

нови инвеститори и нов капитал за своето деловно работење. Бидејќи таа беше државна 

компанија, под покровителство на француската влада, и основана од Џони Лоу, оваа 

компанија дозволи француската влада да ги користи приходите на компанијата наместо 
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даноците. Бројот на акции одеднаш беше околу 500 илјади, а нивната вредност варираше. 

Почетната вредност на акциите во мај 1719 година беше 500 француски ливри, а во 

февруари 1720 година беа неверојатни 10.000 ливри. Токму оваа цена ѝ овозможи на 

компанијата да го откупи целиот француски долг, со што ги реши проблемите што ги 

имаше Луј XV. 

Откако ја достигнаа највисоката вредност од 10.000 фунти, акциите на компанијата 

започнаа да опаѓаат. Сфаќајќи дека приказната за бесконечното богатство на француската 

колонија во Северна Америка е само сон и дека златото и среброто преку Атлантикот не 

носат големи профити, инвеститорите почнаа да губат доверба и трпеливост. Следниот 

чекор, продажбата на акции, го означи почетокот на пукањето на балонот. До септември 

1721 година, вредноста на акциите падна од 10.000 на 500 ливри, со што се повтори 

сценариото од Велика Британија и Холандија, каде што голем број инвеститори останаа 

без акциите, но и без имотот што го продаваа со цел да учествуваат во приказна која за 

нив беше сон и намерна измама за креаторите. Во 1721 година, Џон Лоу беше отстранет 

од сите функции во Франција, па панично ја напушти земјата. Франција се најде во 

рецесија и голема криза, но компанијата продолжи да работи. Всушност, беше забрането 

да тргува со Запад, но продолжи да тргува со Југ и Исток, сè до 90-тите години на 

минатиот век, кога банкротираше. 

Ако економијата не би се сеќавала на Џон Лоу само како експерт – измамник, вреди да 

се спомене дека тој беше одличен поборник за преминот од монети во хартиени банкноти. 

Во транзицијата кон хартиени пари, тој виде големи придобивки за целата економија на 

една земја.22 

 

 

 

 

 

                                                           
22Colombo Jesse, Historic Stock Market Crashes, Bubbles & Financial Crises - www.stock-market-crash.net 

http://www.stock-market-crash.net/


34 
 

 

1.5.7. Кризата од 1763 година 

 

На крајот на Седумгодишната војна, цела Северна Европа беше зафатена од 

финансиска криза која беше опишана од еден коментатор како „штетна епидемија, која 

брзо се шири од куќа до куќа“.23 Финансиската криза што ја зафати Северна Европа во 

1763 година има неверојатна сличност со најновите епизоди на финансиски превирања. 

Комбинацијата на специфични договорни аранжмани во тоа време, меѓусебно поврзаните 

кредитни односи и високата потпора на учесниците на пазарот предизвикаа 

проблематична продажба на средства, што доведе до тешка ликвидносна криза. Затоа, 

кризата е ран случај на искачување на билансната страна на активата. 

 

1.5.8. Бенгалски меур од 1769 година 

  

Бенгалскиот меур, предизвикан од зголеменото превреднување на акциите на 

источноиндиската компанија помеѓу 1757 и 1769 година, доведе до Големиот источен 

индиски крах, голема финансиска криза што се случи во 1769 година. Бенгалскиот меур се 

случи на 23 мај 1769 година, кога бродот на британската источноиндиска компанија 

наречен Валентин пристигна во Лондон со веста дека во Индија избувнал воен конфликт 

меѓу Французите и Британците.24 Оваа вест штетно се одрази на вредноста на акциите на 

британската источноиндиска компанија со тоа што, многу инвеститори изгубија 

значителна количина на пари. 

 

 

 

                                                           
23 Skalweit, Stephan (1937). Die Berliner Wirtschaftskrise von 1763 und ihre Hintergründe. W. Kohlhammer, 

Stuttgart-Berlin. Цитирано од Isabel Schnabel & Bonn Hyun Song Shin London School of Economics LIQUIDITY 

AND CONTAGION: THE CRISIS OF 1763. Journal of the European Economic Association December 2004 

2(6):929–968 © 2004 by the European Economic Association. 
24 Nick Robins, The Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern 

Multinational (London: Pluto Press, 2012), 91-92. 
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1.5.9. Кризата од 1772  година 

  

Кредитната криза од 1772 година започна во јуни со затворање на две лондонски 

банки. Со зголемувањето на банкротите во Лондон, заразата се прошири низ Англија и 

Шкотска, а потоа и на холандските банки, пред постојните централни банки да ги смират 

пазарите. Оваа криза ја имаше својата генеза во претходната деценија преку кредитен бум, 

кој делумно беше поттикнат од шпекулациите и сомнителните финансиски практики. Во 

Шкотска, на пример, банкарите ја прифатија „озлогласената практика на цртање и 

повторно извлекување фиктивни меници...во обид да го прошират кредитот“.25 

Силниот кредитен раст ја поттикна инфлацијата и вештачки ја поттикна економската 

активност над капацитетот на економијата врз основа на основната понуда и побарувачка. 

Во тоа време, луѓето беа воодушевени од очигледниот економски просперитет, додека не 

успеаја да ги откријат опасностите од неконтролиран кредитен раст што ја нарушува 

реалната економија.  

 Американската војна за независност (1776) – со издавањето на Декларацијата за 

независност, усвоена од Континенталниот конгрес на 4 јули 1776 година, 13-те 

американски колонии ги прекинаа своите политички врски со Велика Британија. 

Основните причини за револуцијата ги сочинуваат составот на американските колонии, 

недостатокот на транспорт и комуникација, системот на колонијална влада и пред сè, 

економскиот колонијализам. Од друга страна, седумгодишната војна, серијата 

дискриминаторски акти донесени од британскиот парламент, инциденцата на бостонската 

чајна забава и памфлетистот на Америка ги влошија разликите во односот меѓу 

колонистите и мајката земја. 

Паниката од 1785 година – беше првата рецесија во Соединетите држави што го заврши 

периодот на економски бум по американската револуција. Паниката од 178526 година беше 

предизвикана од повоена дефлација, изобилство на натрупани долгови и прекумерна 

експанзија. Влошување на четиригодишната рецесија беше недостатокот на значајна 

интерконтинентална трговија и нова земја без кредитна или хартиена валута. 

                                                           
25 Richard B. Sheridan. The British Credit Crisis of 1772 and the American Colonies" The Journal of Economic 

History. Vol. 20, No. 2 (Jun., 1960), pp. 161-186. 
26 Every recession in U.S. history and how the country responded. Angela Underwood August 29, 2020. 

https://stacker.com/stories/4035/every-recession-us-history-and-how-country-responded. 
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Паниката од 1792 година – паниката од 1792 година е важна поради две причини, едната 

е историска, а другата е прашање на економската теорија и политика. Прво, како 

историски настан, паниката не ја попречи финансиската револуција во САД што се 

случуваше во тоа време, иако тоа можеше да го стори. За време на должноста на 

Александар Хамилтон како прв министер за финансии на САД од 1789 до 1795 година, и 

главно како резултат на неговите стратегии и тактики, САД поминаа низ успешна 

финансиска револуција.27  

Паниката од 1796 до 1797 година – Британија и САД – преголемата експанзија на 

кредитите започната во раните 90-ти години на осумнаесетиот век од страна на Банката на 

Соединетите Држави и доведе до ниски каматни стапки, инфлација и инвестициски меур 

за работи како инфраструктура и недвижен имот. Таа инфлација влијаеше на цените на 

извозот. Цените паднаа, каматите се искачија низ покривот, а бизнисите се преклопија. 

Дефлацијата во Банката на Англија ја влоши економската криза. 

 

Како најзначајни кризи од XIX  век се: 

  

Данскиот државен банкрот од 1813 година – во раните 1800 година, за време на 

Наполеонските војни, фискалната политика во Данска излезе од контрола со тоа што 

данската влада доживеа значителен дефицит во државниот буџет и прибегна да печати 

повеќе валутни банкноти. Данскиот државен банкрот од 1813 година беше домашна 

економска криза која започна во јануари 1813 година и имаше последователни ефекти до 

1818 година.28 Економската интервенција предизвика зголемување на инфлацијата на 

цените, што резултираше со банкрот на државата во 1813 година. Владата направи напори 

да го реши тоа и се согласи дека на земјата ѝ требаат широки реформи во нејзината 

валута. Државните напори беа насочени кон враќање на изгубената доверба во 

монетарниот систем на земјата. Централната банка, Danmarks Nationalbank, беше 

независно основана за да ја врати и стабилизира монетарната политика. 

                                                           
27 Richard Sylla, Robert E. Wright and David J. Cowen. Alexander Hamilton, Central Banker: Crisis Management 

during the U.S. Financial Panic of 1792. The Business History Review Vol. 83, No. 1, A Special Issue on Scandals 

and Panics (Spring, 2009), pp. 61-86. 
28 Talvio, Tuukka; von Heijne, Cecilia; Märcher, Michael (2010). Monetary boundaries in transition: a North 

European economic history and the Finnish War 1808–1809. The Museum of National Antiquities. ISBN 978-91-

89176-41-6. OCLC 761549810. 
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Економската депресија на британската индустрија по Наполеонските војни беше толку 

штетна колку што беше неизбежна. Конфликтот со главниот британски ривал на 

европската континентална хегемонија, Франција, донесе бум во индустријата за 

вооружување, екстракција на железо и текстил. 

 Постнаполеонова депресија (пост 1815) (Англија) – економската депресија на 

британската индустрија по Наполеонските војни беше толку штетна колку што беше 

неизбежна. Конфликтот со главниот британски ривал на европската континентална 

хегемонија, Франција, донесе бум во индустријата за вооружување, екстракција на железо 

и текстил. Периодот од крајот на 18-ти до крајот на 19-ти век29 беше период на голема 

транзиција во секој аспект на британската економија и општество; транзиција од војна во 

мир, од земјоделско заснована економија во економија заснована на индустрија, од 

обесправен и политички рамнодушен работник во обесправен и (често радикално) 

мотивиран граѓанин. Овие подвижни делови значеа дека општествениот поредок на 

нациите повторно се обликува – и на негова милост беше структурата и состојбата на 

економијата на земјата, веќе уништени од Наполеонските војни и под ризик уште еднаш 

од заканата од постојан конфликт на континентот. 

Паниката од 1819 година, рецесијата на САД со банкарските неуспеси; 

кулминацијата на првиот економски циклус на САД од бум до пад – паниката од 1819 

година и придружната банкарска криза од 1819 година беа економски кризи во 

Соединетите Американски Држави, главно предизвикани од крајот на годините на 

војување меѓу Франција и Велика Британија. Овие две нации војуваа едни со други уште 

од 80-тите години на XVII век. Тие конечно ги решија своите разлики во 1815 година.30 

 Паниката од 1825 година – распространета британска рецесија во која пропаднаа многу 

банки, речиси вклучувајќи ја и Банката на Англија. Финансиската паника од 1825 година е 

опишана како „првата модерна финансиска криза“.31 Таа резултираше со голем банкарски 

крах низ Британија, економска рецесија и повеќекратни банкарски неуспеси, при што 

                                                           
29  Sami Kardos-Nyheim. How important was Britain's government in causing the Depression of 1815? September 

15th M. 

https://www.academia.edu/31929667/How_important_was_Britains_government_in_causing_the_Depression_of_1

815. 
30 Rothbard, Murray. The Panic of 1819: Reaction and Policies. New York, NY: Columbia University Press, 1962. 
31 Alexander J. Dick, On the Financial Crisis, 1825-26. (2012).  
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брановите стигнаа дури до Латинска Америка. Имаше многу поврзани банкротства, 

вклучувајќи го и најпродаваниот романсиер во светот. 

 Паника од 1837 година – паниката од 1837 година се смета за една од најлошите 

банкарски паники кое траеше речиси пет години и влијаеше на целиот американски 

банкарски систем. Суспендирањето на првата банка се случи во 4 мај 1837 и до крајот на 

мај месец речиси сите банки беа суспендирани со исклучок банката во Мисури.32 

 Паниката од 1847 година – започна како колапс на британските финансиски пазари 

поврзан со крајот на бумот на железничката индустрија во 40-тите години на XIX век. Со 

пропаѓање на цените на железницата како најблиската причина за комерцијалната криза 

од 1847 година беше шокот врз земјоделскиот сектор и последователните финансиски и 

монетарни последици.33 

 Паниката од 1857 година – рецесијата на САД со банкарски неуспеси. Паниката од 1857 

година беше економска депресија предизвикана, главно, од намаленото купување на 

американски земјоделски производи од Европа. За време на Кримската војна во Европа, 

многу Европејци ги напуштија животите како фармери за да се пријават во војска. 

Паниката од кредити од 1866 година, беше меѓународен финансиски пад што го 

придружуваше неуспехот на Overend, Gurney и Company во Лондон.34 Примарното 

значење на проширувањето на кредитите беше неговата улога во надворешната трговија. 

Голема депресија на британското земјоделство (1873 – 1896) – британската 

земјоделска депресија беше предизвикана од драматичниот пад на цените на житото што 

следеше по отворањето на американските прерии за одгледување во 70-тите години на 

XIX век и доаѓањето на евтиниот транспорт со подемот на парабродовите. Во британското 

земјоделство се случија длабоки промени помеѓу 1875 и 1914 година. По просперитетните 

                                                           
32 Martin, Joseph G. (1886). Martin,s Boston Stock market: Eighty Eight years. Boston. JosephG.Martin. Стр. 30 
33 Rudiger Dornbusch & Jacob A. Frenkel. THE GOLD STANDARD ANT) THE BANK OF ENGLAND IN THE 

CRISIS OF 1847. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge 

MA 02138 December 1982. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1039/w1039.pdf. 
34 Clement juglar. A brief history of panics and their periodical occurrence in the United States. Third Edition 

Translated And Edited With An Introduction And Brought Down From 1889 To Date By Decourc Y W. Thom 

Former Member Op Thb Baltimore Stock Bxchangb And Of Thb Consolidated Exchange Of New York. 
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години од средината на деветнаесеттиот век дојде период на тешкотии за сопствениците 

на земјиштето и земјоделците, со пад на цените, пониски кирии и незакупени фарми.35 

Долгата депресија (1873 – 1896) – кризата од 1873 година беше трауматична година за 

глобалната економија. Проблемите започнаа во Виена, со колапсот на пазарот кој беше 

поттикнат од бран шпекулативни пари, а потоа брзо се рашири низ светот. Тоа беше на 

многу начини првата од големите глобални финансиски паники, со тоа што беше почеток 

на она што историчарите на економијата го нарекуваат „долга депресија“ – пад што 

траеше од 1873 до 1896 година.36 

Долгата депресија се случила помеѓу 1873 и доцните 90-ти години од деветнаесетиот век и 

се верува дека била предизвикана од различни фактори, вклучително и втората 

индустриска револуција која резултирала со пораст на производството што беше 

неспоредливо со порастот на нивоата на побарувачка.37 Депресиите зафатија различни 

земји во различен степен во зависност од преовладувачките околности во тоа време. 

 

 

1.6. Кризите во модерно време (од 1929 година до денес) 

 

-Големата депресија (1929-1933) 

-Енергетската криза или нафтените шокови од 70-тите години на минатиот век 

-Должничката криза во Латинска Америка во 80-тите години на минатиот век 

-Азиската финансиска криза 

-Глобалната финансиска криза од 2007 година 

-Европската должничка криза од 2012 година 

-Ковид-19 кризата 

 

1.6.1. Големата депресија  (1929 – 1933) 

 

                                                           
35 P J Perry. British Agriculture 1875-1914. 1st Edition. ISBN 9781138878662 Published February 9, 2015 by 

Routledge. 
36Matthew Lynn. The Long Depression, 29 Feb 2012. https://www.historytoday.com/long-depression. 
37 Fels, R. (1949). The long-wave depression, 1873-97. The Review of Economics and Statistics, 31 (1), 69-73. 
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Во историјата на капиталистичкиот начин на производство, Големата економска 

депресија од 1929 до 1933 година, ќе остане запамтена по својот интензитет и 

катастрофалноста на предизвиците што ги предизвика. Таа ги имаше сите карактеристики 

на криза на хиперпродукција. Нејзините надворешни манифестации беа: голема 

количества стоки што не можеа да се реализираат, силно опаѓање на производството, 

премаленост на инвестициската активност, голема невработеност, опаѓање на животниот 

стандард, мала понуда на банкарски кредити и високи реални каматни стапки, силно 

опаѓање на цените на акциите и слично. 

Големата депресија ги погоди сите денешни земји со развиена пазарна економија. 

Производството во просек се намали за 30% до 40%, а во САД кумулативниот пад беше 

повисок од 40%. Надвор од САД, кризата посебно силно ги погоди економиите на Канада, 

Германија. Франција, Италија, Холандија, Белгија, Чехословачка и Полска, додека во 

Јапонија и Велика Британија падот на индустриското производство беше помал, т.е. 

изнесуваше 8,5% и 16,2%, респективно (Snowdown and Vane, 2005). 

Невработеноста достигна енормни размери. Во 1932 година, стапката на невработеност во 

САД изнесуваше 24,9%, во Канада 19%, во Германија 17,2%, во Јапонија 16%, во Велика 

Британија 13,1% итн. (Marseille 1994). 

 

Табела 1.1: Макроекономските индикатори на САД во периодот на Големата 

депресија (1929 – 1933) 

Година Стапка на 

невработеност 

Стапка на раст 

на 

производството 

Индекс на 

цените 

Монетарна 

маса 

(номинално) 

1929 3,2 -9,8 100 26,4 

1930 8,7 -7,6 97,4 25,4 

1931 15,9 -14,7 88,8 23,6 

1932 23,6 -1,8 79,7 19,4 

1933 24,9 9,1 75,6 21,5 

Извор: Составено според Blanchard and Cohen 2004. 
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Според Hansen (2003), американското искуство потврдува дека со висок степен на 

редовност, секоја втора поголема деловна коњуктура грубо коинцидира со коњуктурата во 

градежната дејност, додека следното поголемо циклично заживување мора да се бори 

против депресиите во градежништвото. Депресиите до кои доаѓаше за време на падовите 

во градежништвото, се типично долги и тешки. Заздравувањето што следи е забавувано 

поради неправилното депресивно дејство на градежната индустрија. 

Феноменологијата на бизнис-циклусите во градежништвото, која се одвива низ 

долги периоди на осцилации, со траење меѓу 15 и 25 години, прв ја забележал 

нобеловецот Сајмон Кузнец  во 1930 година. Кузнец тврди дека кризните нарушувања во 

градежништвото се тешки и долготрајни. Без нивно елиминирање, заради силното 

индуцирано дејство врз другите гранки на производството (индустрија на градежни 

материјали, црна металургија, индустрија на трајни потрошни добра итн.), не е можно 

заживување на економската активност. Кога поволната коњуктура ќе се врати во 

градежништвото, дава позитивни импулси за целокупната економија. 

 

Причини за Големата депресија 

Во однос на причините на Големата депресија, често, се среќава тврдењето дека 

големиот пад на американската берза во октомври 1929 година, беше главната причина за 

појава на Депресијата. Но треба да се има предвид, дека на крахот на американската берза 

ѝ претходеше еден долг и силен бум, кој започна во 1921 година и траеше до септември 

1929 година. Потоа уследи прскање на ,,балонот на меурот“ така што од септември 1929 

година до јуни 1932 година S&P-индексот падна од 313 на 47.38 

Вистинските причини за појава на Големата депресија, се покомплексни. Многу 

економисти (Фридман, Кругман)  нив ги гледаат во острите монетарни рестрикции што 

Федералните резерви на САД, ги презеде, исплашена од експанзијата на економската 

активност и на берзата во 1920 година, со што ја втурна економијата во длабока рецесија. 

Според Фридман, Големата депресија беше произведена од лошото владино 

управување, а не од нестабилноста (Фридман 2002). Монетарните рестрикции кои ги 

                                                           
38 О.J.Blanchard, ,,European unemployement: The evolution of facts and ideas, 2006. 
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спроведуваа Федералните резерви, за да ги зауздаат шпекулациите во американската 

економија кои се јавија за време на економскиот бум од 1928 до 1929 година, доведоа до 

,,банкрот на банките“ кои потоа доведоа до општ јуриш на банките во 1930 година. Се 

појави банкарска паника, вложувачите побрзаа да ги подигнат своите депозити од 

комерцијалните банки, а при банкарска паника пропаѓаат и најдобрите банки. 

Системот на Федералните резерви не успеа да го спречи бакротот на банките, иако 

беше формирана со цел брзо да реагира во такви ситуции. Имено, Федералните резерви, 

требаше да ја зголемат понудата на пари, кога веќе граѓаните на САД претпочитаа 

готовина (Фити, 2009). Федералните резерви, напротив, ја намалија понудата на пари (во 

периодот меѓу 1929 – 2932 година), што предизвика остра дефлација (годишно опаѓање на 

цените на индексот на цените за 10%), силен пад на производството и енормен пораст на 

невработеноста. 

Според Кругман, сличен феномен е присутен во Јапонија, која во средината на 

деведесеттите години, се соочи со умерена дефлација, што е резултат  на рестриктивната 

монетарна политика, мотивирана, во овој случај, од феноменот на ,,економијата на 

балони“ во 1980 година.39 

Оваа покажува дека претераните монетарни рестрикции често се јавуваат како вовед во 

дефлација со сите негативни последици што таа ги предизвикува. 

Меѓутоа, постојат и други мислења во врска со причините на Големата депресија, 

кои не ги прифаќаат тврдењата на Фридман, или пак ги надополнуват. На пример, Бен 

Бернанке, тврди дека златниот стандард е значајна причина за долготрајноста и силните 

негативни импликации на Големата депресија врз економиите на погодените земји. 

Златниот стандард функционираше одлично до почетокот на Втората светска војна, и 

придонесуваше за експанзија на меѓународната трговија и меѓународното движење на 

капиталот. Златниот стандард по Втората светска војна стана фактор на нестабилност на 

економиите, главно поради две причини: прво, земјите излегоа од војната економски 

ослабени, буџетсите дефицити детерминираа силни инфлаторни притисоци, 

кредибилитетот на банкарскиот систем беше нарушен и второ, со промена на релативната 

                                                           
39 Finance and Development, June 2003. 
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економска моќ помеѓу земјите, пред сè на релација Велика Британија – САД, лидерството 

на менаџирање на меѓународниот монетарен систем го презедоа САД. Но ФЕД, без 

искуство на ова сфера, слабо го менаџираше системот на меѓународниот златен стандард 

(Bernanke, 2004). Освен тоа, фиксните девизни курсеви, поради поврзаноста со златото, 

особено за време на Големата депресија, стана предмет на шпекулативни напади. За да го 

одбрани златното важење, ФЕД, спроведуваше рестриктивна монетарна политика. Тоа 

дополнително ја заостри рецесијата и го намали производството на економијата. 

Во врска со факторите кои ја терминираат Големата депресија, Бернанке потенцира 

неколку заклучоци: 

 Прво, испитувањето на Големата депресија, во поголем број на земји, придонесува 

да се стигне до нови аргументи за поддршка на тврдењето за улогата на монетарни 

фактори во настанување на кризата. 

 Второ, тврдењето дека во услови на криза монетарната политика е експанзивна, 

при што како доказ се земаат ниските номинални каматни стапки, не е точно, 

бидејќи во услови на очекување на висока дефлација во наредниот период, 

реалните каматни стапки остануваат високи, позајмените средства треба да се 

вратат со многу повисока вредност. Во ваква ситуација, монетарната политика 

станува неефикасна. 

 Трето, банкарските кризи се значаен извор на опаѓање на економската активност, 

поради нивниот ефект и врз понудата на пари и врз побарувачката за кредити. 

 Четврто, ценовната стабилност останува клучна задача и одговорност на 

централните банки. 

Големата депресија од 1929 до 1933 година беше придружена со финансиска криза. 

Два елемента на финансиската криза од дваесеттата и триесеттата година на минатиот век 

се посебно значајни.40 Прво, во периодот што ѝ претходеше на кризата, дојде до силна 

кредитна експанзија, која што беше поврзана со бумот во градежништвото и посебно со 

градењето на куќи и станови, домаќинствата многу инвестираа во купување на куќи, 

всушност нивното кредитно заложување одеше со далеку поголема динамика од порастот 

на расположливиот доход (иста ситуација се случи и во Глобалната финансиска криза од 

                                                           
40 ИМФ април, 2009. 



44 
 

2007 година). Второ, за време на Големата депресија се случи банкарска криза и банкарска 

паника, острите монетарни рестрикции доведоа до неликвидност на банките. На  тој 

случај, дојде до силна ерозија на депозитната база на банките во САД и речиси една 

третина од банките пропаднаа. Слична ситуација имаше и во некои европски земји, 

посебно во Австрија и Германија. 41 

Ова се значајни причини кои го условија рекордно долгото траење на рецесијата од 1929 

до 1933 година и нејзиното трансформирање во тешка депресија. 

Големата депресија ја негира класичната економската политика и начинот на кој 

таа го објаснува механизмот на функционирањето на економијата. Нејзините постулати 

беа: капиталистичкиот економски систем не може да страда од принудена невработеност, 

понудата спонтано ја наметнува побарувачката и не постои ризик од економски кризи, 

пазарот има моќ на саморегулација и овозможува рационално користење на 

расположливите ресурси. 

Но, како што Џон М. Кејнз потенцира, натамошното потпирање врз постулатите на 

класичната економија може да има страшни последици за понатамошниот економски 

развој и човечката благосостојба. Констатацијата на Кејнз е многу јасна: кога станува збор 

за општото ниво на производство и вработеност, не постои невидлива рака што може да ги 

реши евентуалните противречности помеѓу себичниот индивидуален интерес и 

општествениот оптимум. Така, Кејнз беше првиот економист кој го поддржа 

интервенирањето на политиката во економијата. 

Оваа криза докажа дека државната интервенција не може да се избегне и дека 

економските политики се засноваат на постулатите на Кензијанското економско мислење. 

 

1.6.2. Енергетската криза или нафтените шокови од 70-тите години на минатиот век 
 

  

Енергетската криза се случи кога западниот свет, особено САД, Канада, Западна 

Европа, Австралија и Нов Зеланд се соочија со значителен недостиг на нафта како и со 

покачени цени. Двете најлоши кризи од овој период беа Нафтената криза од 1973 година и 

                                                           
41 Фити, Т., ,,Феноменологија на економските кризи“, Скопје, 2009. 
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Енергетската криза од 1979 година, кога соодветно, војната во Јом Кипур и Иранската 

револуција предизвика прекин во извозот на нафта од Блискиот Исток. 

Кризата почна да се развива кога производството на нафта во САД и во некои други 

делови од светот го достигна врвот во 60-тите и во раните 70-ти години на минатиот век. 

Светското производство на нафта по глава на жител започна долгорочно опаѓање по 1970 

година. Нафтените кризи ја поттикна првата промена кон технологиите за заштеда на 

енергија.42 

Главните индустриски центри во светот беа принудени да се борат со 

ескалирачките прашања поврзани со снабдувањето со нафта. Западните земји се потпираа  

на ресурсите на земјите од Блискиот Исток и другите делови на светот. Кризата доведе до 

стагнација на економскиот раст во многу земји бидејќи цените на нафтата се зголемија.43 

Иако имаше вистинска загриженост за понудата, дел од порастот на цените беше резултат 

на перцепцијата на криза. Комбинацијата на стагнирачкиот економски раст и инфлацијата 

во овој период доведе до создавање на стагфлација.44 

 Периодот не беше подеднакво негативен за сите економии. Земјите богати со нафта 

на Блискиот Исток имаа корист од зголемените цени и забавувањето на производството во 

другите земји на светот. Многу од овие економски придобивки, сепак, запреа како што 

цените се стабилизираа и падна во 80-тите години на минатиот век. 

Декадата на 70-тите години на минатиот век беше период на ограничен економски 

раст делумно поради енергетските кризи. Иако средината на таа деценија беше најлошиот 

период за САД, економијата беше генерално слаба до 80-тите години на минатиот век. 

Периодот го означи крајот на општиот економски бум по Втората светска војна. Таа се 

разликуваше од многу претходни рецесии како стагфлација, каде што високата 

невработеност се совпадна со високата инфлација. 

                                                           

42  Hassler, John; Krusell, Per; Olovsson, Conny (2021). "Directed Technical Change as a Response to Natural 

Resource Scarcity". Journal of Political Economy. 

43 Mohammed, Mikidadu (2017). Essays on the Causes and Dynamic Effects of Oil Price Shocks. University of 

Utah. Retrieved 27 January 2020. 

 
44 Mankiw, N. Gregory; Scarth William M. (2003). Macroeconomics: Canadian Edition Updated. New York: Worth 
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 За време на оваа рецесија, бруто домашниот производ на САД, падна за 3,3%. Во 

1975 година стапката на невработеност го достигна врвот, изнесуваше 9%45 (само два 

бизнис-циклуси имаа повисоки врвови од ова: на почетокот на 2020 година, кога стапката 

на невработеност во САД накратко надмина 15% како резултат на економските последици 

од панемијата на КОВИД-19; и рецесијата во раните 80-ти години на минатиот век кога 

невработеноста достигна врв од 10, 8% во ноември и декември 1980 година. 

 

1.6.3. Должничката криза во Латинска Америка во 80-тите години на минатиот век 
 

Должничката криза во Латинска Америка беше финансиска криза која настана во 

раните 80-ти години на минатиот век (и за некои земји почна и во 70-тите години на 

минатиот век), често позната како ,,Изгубената деценија“, кога земјите од Латинска 

Америка достигна високо ниво на надворешен долг кој не можеа да го вратат. 

Во 60-тите и 70-тите години на минатиот век многу земји од Латинска Америка, особено 

Бразил, Мексико и Аргентина, позајмиле огромни суми пари од меѓународни кредитори за 

индустријализација, особено за инфраструктурни програми. 

Прво, земјите во развој позајмија пари од Светската банка. По 1973 година, 

приватните банки имаа прилив на средства од земјите богати со нафта кои веруваа дека 

државниот долг е сигурна инвестиција. Мексико се задолжуваше во однос на идните 

приходи од нафта, со долгот проценет во американски долари, така што кога цената на 

нафтата пропадна, пропадна и мексиканската економија. 

Помеѓу 1975 и 1982 година, латиноамериканскиот долг кон комерцијалните банки 

се зголеми за кумулативна годишна стапка од 20,4%. Во ова ситуација, надворешниот 

долг во Латионска Америка се зголеми четрикратно, од 75 милијарди американски долари 

во 1975 година на повеќе од 315 милијарди долари во 1983 година. Плаќањето на каматата 

и отплатата на главнината растеше уште побрзо, како што се зголемија глобалните 

                                                           

45  Labor Force Statistics from the Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics. Retrieved on September 

19, 2009. 
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каматни стапки, достигнувајќи 66 милијарди долари во 1982 година од 12 милијарди 

долари во 1975 година.46
 

Кога светската економија влезе во рецесија во 70-тите и во 80-тите години на 

минатиот век, а цените на нафтата пораснаа, тоа создаде превртена точка за повеќето 

земји во регионот. Земјите во развој се најдоа во криза на неликвидност. 

Земјите, извознички на нафта, се преполнија со готовина, откако цената на нафтата 

се зголеми во 1973 – 1980 година. Тие своите пари ги инвестираа во меѓународните банки, 

кои голем дел од ,,капиталот“ им го дадоа како заем на владите во Латинска Америка. 

Наглото зголемување на цените на нафтата, предизвика многу земји да бараат повеќе 

заеми за да ги покријат високите цени, па дури и некои земји производители на нафта, 

презедоа значителен долг за економски развој. 

Како што се зголемија каматните стапки во САД и во Европа во 1979 година, 

исплатите на долгот, исто така, се зголемија што им отежнуваше на земјите позајмувачи 

да ги исплатат своите долгови.47
 

Влошувањето на девизниот курс со американскиот долар значеше дека владите на 

Латинска Америка, на крајот должат огромни количини на нивните национални валути, 

како и губење на куповната моќ García Bernal, Manuela Cristina (1991). Намалувањето на 

светската трговија во 1981 година предизвика пад на цените на примарните ресурси. 

Додека опасната акумулација на надворешниот долг се случи на неколку години, 

должничката криза започна кога меѓународните пазари на капитал станаа свесни дека 

Латинска Америка не може да ги врати заемите. 

Во пресрет на сувереното неплаќање на Мексико, повеќето комерцијални банки 

значително го намалија или целосно го запреа новото кредитирање на Латинска Америка.  

Банките мораа да ги реструктуираат долговите за да избегнат финансиска паника, ова 

обично вклучува нови заеми со нови строги услови, како и барањето земјите должници да 

ја прифатат интервенцијата на Меѓународниот фонд. 

                                                           
46 Institute of Latin American Studies. 
47 Schaeffer, Robert.,,Understanding globalization: The social consequences of political, economic and 

environmental change,,2003. 
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Се преземаа неколку стратегии за надминување на кризата. ММФ се придвижи кон 

реструктурирање на плаќањата и намалување на државните трошоци во земјите 

должници. САД и ММФ извршија притисок за олеснување на долгот, признавајќи дека 

земјите не можат целосно да ги вратат високите суми што ги должат.48 

Должничката криза во 1982 година беше најсериозната во Латинска Америка, приходите и 

увозот падна, економскиот раст стагнира, невработеноста се зголеми, а инфлацијата ја 

намали куповната моќ. Всушност, десет години по 1980 година, реалните плати се 

намалија меѓу 20% и 40%,49 Дополнително, инвестициите кои треба да се користат за 

решавање на социјалните прашања и сиромаштијата, наместо тоа се користеле за плаќање 

на долгот.  

Како одговор на кризата, повеќето од земјите усвоија стратегија за индустријализација 

ориентирана кон извоз, обично неолибералната стратегија потикната од ММФ, иако 

имаше исклучоци како Чиле и Костарика кои усвоија стратегии на реформирање. 

  

1.6.4. Азиската финансиска криза 

 

Азиската финансиска криза е голема Глобална финансиска криза која ја 

дестабилизираше азиската економија, а потоа и светската економија на крајот на 90-тите 

години на минатиот век. 

 Азиската финансиска криза од 1997 до 1998 година започна во Тајланд, а потоа 

брзо се прошири и во соседните економии. Започна како валутна криза кога Бангкок го 

одвои тајландскиот бахт од американскиот долар, предизвикувајќи серија девалвации на 

валутата. 

                                                           
48 P. Krugman, ,Currency crisis,, 2007. 
49 D.Felix, ,,Latin America Debt Crisis,, World Policy Journal, Vol.7, No.4, 1990. 
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Во првите шест месеци, вредноста на индонезиската рупија е намалена за 80%, на 

тајландскиот бахт за 50%, на јужно-корејската вона за речиси 50%, а на малезискиот 

рингит за 45%.50 

Колективно, најпогодените економии, забележа пад на капиталниот прилив од над 100 

милијарди долари во првата година на кризата. Значајна по нејзината големина, Азиската 

финансиска криза стана глобална криза кога се прошири во руската и бразилската 

економија. 

Кризата започна во почетокот на 1997 година, кога падот на извозот на Тајланд, 

предизвика, инвеститорите (домашни и странски) да ја изгубаат довербата во владата, 

дека владата не би можела да го задржи врзаниот девизен курс помеѓу тајландскиот бахт и 

американскиот долар. Плашејќи се не само дека вредноста на доларот на нивните 

инвестиции би биле значително намалена, но дека и тајландската влада нема да има 

доволно резерви. Последователно, владата немаше друга алтернатива освен да дозволи 

пазарот да ја одредува вредноста на валутата и да бара итна помош од ММФ. 

Девалвацијата на валутата и повисоките домашни каматни стапки, извршија голем 

притисок врз финансискиот систем на земјата. Многу компании не беа во можност да ги 

сервисираат нивните заеми, а драматичниот скок на стапката на нефункционалните 

кредити предизвика несолвентност на банкарскиот систем. Финансиските институции не 

беа во можност да ги отплатат заемите во странска валута. Локалната берза падна со 

девалвација на валутата и зголемените каматни стапки ги наведоа инвеститорите да ги 

повлечат своите средства. 

Кризата брзо се прошири од Тајланд до Индонезија, Филипини, Малејзија и Кореја. 

Секоја од овие земји (кои беа најтешко погодените економии) до одреден степен ги 

доживеа истите неуспеси на финансискиот систем и коллапс на берзата.51 

Преку трговските ефекти беа погодени и други земји во регионот, особено Тајван и 

Кина, се соочија со загуба на пазарите во земјите погодени од кризата.  

Убедливото објаснување на кризата, може да вклучи два елементи: 

                                                           
50 Dornbush.R.,,,Malaysia’s Crisis: Was it Different?,, Volume ISBN: 0-226-18494-3, 2002. 
51 G.W.Noble and J.Ravenhill, ,,Causes and consequences of the Asian financial crisis, 2000. 
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Прво, се идентификуваат факторите што се промениле, второ се објаснува зошто од 

финансиската криза беа посериозно погодени некои земји од Источна Азија, а не другите, 

зошто Кореа беше посериозно погодена од Тајван и Малезија повеќе од Сингапур? 

Најфундаментална промена во поголемиот дел од економиите на Источна Азија во 

90-тите години на минатиот век беше драматичното зголемување на приливот на 

меѓународниот капитал. Нето приватниот капитал кон помалку развиените економии, 

тројно се зголеми помеѓу 1987 – 1989 и 1995 – 1997 година, на вкупно, повеќе од 150 

милијарди американски долари во следниот период. 52 

Драматичното зголемување на капиталните текови се одрази на комбинација од 

неколку фактори. На страната на понудата е растот на пензиските фондови во западните 

индустриализирани економии со огромен капитал за инвестирање и промена на 

технологијата, што го направи полесно движењето на капиталот низ целиот свет. 

Поголемиот дел од капиталот беше во форма на портфолио инвестиции наместо на 

директни инвестиции. 

Растот на тековите кон Азија, исто така, се одрази на комбинација на фактори од 

страна на побарувачката. Домашните финансиски системи, често поради владините 

регулативи, ги ограничија достапните инструменти за локалните инвеститори. 

Покрај тоа, финансиската репресија во домашните финансиски пазари и 

поголемото изобилство на капитал во странските пазари ги направи странските фондови 

релативно поефтини во споредба со оние во домашните пазари, со разлика на каматните 

стапки до 10%. 53 

Пристапот до странските фондови беше олеснуван како резултат на зголемената 

интернационализација на источноазиските фирми. Повеќе влади во регионот, барем 

делумно го либерализираа движењето на странскиот капитал. Делумната либерализација 

на капиталните текови ѝ дава можност на банките да профитират од арбитажа, со 

задолжување по ниски камтни стапки во странство и давање на домашните пазари (и во 

некои случаи и во меѓународните пазари) многу повисоки стапки. 

                                                           
52 B.J, Eichengreen, ,,Toward a New International Financial Architectures: Post-Asia Agenda, no.51, 1999. 
53 S.Grenville and D.Grueen, ,,Capital Flows and Exchange Rates,,1999. 
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Дали владите воспоставија ефикасна политика за да се справаат со новите приливи 

на странски капитал? Делумно, проблемот беше недостатокот на искуство, но и 

бирократските капацитети да се справаат со регулаторните предизвици од огромниот 

прилив на капитал. 

Покрај тоа, една димензија на проблемот, краткорочниот долг претставуваше 

посебен проблем за кординација на владите. За многу кратко време краткорочниот долг 

брзо се прошири и ги надмина вкупните девизни резерви, во Кореја односот на 

краткорочниот долг кон девизните резерви беше над 300%, во Индонезија 160% и Тајланд 

110% .54Таквите соодноси, ги направија економиите особено ранливи на шпекулативни 

напади. 

Лиценцирањето на новите банки, кои спроведоа делумна либерализација низ 

целиот регион, создаде нови проблеми, бидејќи овие нови финансиски институции го 

зголемија кредитирањето на фирми со сомнителни финансиски квалификации. 

Ризичнити практики на кредитирање придонеса за друг проблем, вложување на 

зголемени ресурси во непродуктивни активности. 

Новите приливи на капитал пред 1990 ја вложија нерамнотежата помеѓу 

расположливиот капитал и можности за продуктивни инвестиции, што предизвика 

банкарските и небанкарските кредити во овие економии да се прошират многу побрзо од 

бруто домашниот производ. 

Значителен дел од новите инвестициски приливи беа насочени кон пазарите на 

недвижности и акции, потикнувајќи шпекулативни меури. 

Значењето на азиската финансиска криза е повеќеслојно. Иако кризата генерално се 

карактеризира како финансиска или економска криза, она што се случи во 1997 и 1998 

година, може да се гледа и како криза на владеење  на сите нивоа на политиката, 

национално, глобално и регионално. Конкретно, азиската финансиска криза докажа дека 

државата е несоодветна во извршувањето на своите историски регулаторни функции и 

неспособна да ги регулира силите на глобализацијата. Најилустративен пример беше 

                                                           
54 M.Goldstein, ,,The Asian Financial Crisis, 1998. 
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случајот на Индонезија, каде што неуспесите на државата помогна економската криза да 

се транформира во политичка криза. 

1.6.5. Глобалната финансиска криза од 2007 година 

 

Пред да почне Глобалната финансиска криза, знаците на кризата беа речиси 

невидливи за американската економија. Предупредувањата на светски познатиот 

економист Нуриел Рубини, пред економистите и претставниците на ММФ, дека ќе 

колапсираат сопствениците на куќите земени преку кредит и целиот финансиски систем и 

очигледно дека ова ќе им наштети на големите фондови, инвестициските банки и другите 

големи финансиски институции, повеќето економисти ги гледаа како скептични.55 

За овој скептицизам, тие делумно беа во право, бидејќи економските показатели, 

иако не многу поволни, повеќе зборуваа за позитивни движења, невработеноста и 

инфлацијата беа на ниски нивоа. 

Првите знаци од  Глобалната финансиска криза се забележуваат во август, 2007 година, 

додека 2008 година беше година на големата финансиска криза, која ја внесе економијата 

на САД, Европа и Јапонија, во рецесија за прв пат после втората светска војна. 

      Во контекст на проучувањето на причините за појавата на Глобалната 

финансиска криза, научниците на бизнис-циклусите издвојуваат неколку аргументи, кои  

даваат различни економски теории. Анализите потврдуваат дека кредитната експанзија со 

помош на експанзивната монетарна политика која ја презема Централната Банка на 

Америка, што драстично ги намали каматните стапки за да ѝ помогне на американската 

економија да излезе од рецесија од 2000 година.56 

 Исто така, треба да се има предвид фактот дека во последните три децении 

дојде до промена на релативната економска моќ помеѓу различните земји и религиони во 

светот. Некои азиски земји (Кина, Индија) реализираа високи стапки на економски раст. 

Стапката на штедењето во Кина надмина 50% од БДП и резултираше во инвестивен бум. 

Наспроти овој факт, некои развиени земји (САД, Велика Британија) имаа дефицит  во 
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нивната тековна сметка и ниски стапки на национално штедење. Во вакви услови, 

високата ликвидност од овие земји со висок суфицит, во различни форми на инвестирање, 

се трансферираше во овие развиени земји, создавајќи кредитен бум во САД и во другите 

земји. Растот на кредитирањето на повисоко ниво, онолку колку што можеше да  поднесе 

економијата, предизвика вештачко оценување на цените на недвижностите, цените на 

куќите се зголемија за 86% во 2006 година во однос на 2000 година. 

 Во текот на 2007 година несаканите настани се случија брзо, доларот ја губеше 

својата вредност, цените се зголемија драстично, бизнисите беа со тешкотии и индексот на 

вработеноста почна да се намалува. Како последица на тоа, голем број куќи беа на 

продажба, што подразбираше евентуално експлодирање на пазарот на недвижностите.57 

Според Aisen and Franken (2010) кризата беше единствена, во однос на загубата, се 

проценува на 50 трилиони долари еквивалентно на една година од светското БДП, 

поврзана со намалување на вредноста на акциите, обврзниците и другите средства, 

отежување на пристапот до кредит-бизнисите, домаќинствата и банките. 

Оваа Финансиска криза покажа дека глобалниот економски модел е несоодветен во 

претходниот период. Светската економија мора да биде побалансирана  на 

макроекономското ниво, а финансиските пазари треба да бидат постабилни, со оглед на 

тоа дека оваа криза се случи како последица на макроекономските дебалансии и неуспехот 

на финансиските пазари. 

 

1.6.6. Европската должничка криза од 2012 година  

 Според Организацијата за економска соработка и развој, должничката криза во 

еврозоната беше најголемата закана за светот во 2011 година, а во 2012 година, работите 

само се влошија.58 

                                                           
57 Diamond, D.W., & Rajan, R. The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Remedies. American Economic 

Review, 2009. 

58 
OECD. “Chapter 1, General Assessment of the Macroeconomic Situation ,” Pages 11-12, 39-53. 

Accessed Aug. 17, 2020. 

https://www.oecd.org/economy/outlook/49113623.pdf
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Кризата, всушност, започна во 2009 година, кога светот првпат сфати дека Грција не може 

да го плати својот долг. За три години, таа ескалираше во потенцијално неплаќање на 

долгот и од страна на Португалија, Италија, Ирска и Шпанија. 

Што се однесува на потеклото на  Европската должничка криза, според некои мислења, 

таа е последица од Глобалната финансиска криза, како што претседателот на комисијата 

на ЕУ, Жосе М. Баросо ќе тврдеше ,,Должничката криза не потекнува од Европа, кризата 

потекнува од Северна Америка и голем дел од европскиот финансиски сектор беше 

контаминиран од неколку сектори на финансискиот пазар“.59 Меѓутоа, Грција и Италија, 

веќе беа многу задолжени уште во 1996 година, долго пред да се појави Глобалната 

финансиска криза.60 

 Се поставува прашањето како владата на земјата должник како Грција стана 

толку задолжена? Објаснувањето на ова прашање може да биде следното: банките во 

Германија, Франција и на другите места, купија и самите се изложија масовно кон грчкиот 

долг, бидејќи претпоставија дека грчкиот долг како и другиот јавен долг од еврозоната, во 

суштина беше без ризик. Воведувањето на еврото во 2001 година, направи каматните 

стапки да паднат во оние земји каде што очекувањата за висока инфлација, претходно 

одржуваа високи каматни стапки. 

Купувачите на обврзници претпоставуваа дека обврзницата издадена од која било влада во 

Европската економска и монетарна унија беше подеднакво безбедна. Како резултат, 

каматните стапки на грчките и италијанските државни обврзници немаа значителни 

разлики од ерменските државни обврзници.61 Владите одговорија на овие ниски каматни 

стапки со зголемување на нивното задолжување. 

 Но, според податоците во табелата подолу, може да видиме дека односот на 

јавниот долг со бруто домашниот производ за 2010 година, за сите европски земји е многу 

висок, и просечната стапка на истиот ја надмина просечната стапка на 27 европски земји, 

                                                                                                                                                                                           
  
59 The Week. June 20, 2012. http://theweek.com/article/index/229570/did-the-uscause-the-european-debt-crisis. 
60  Според Moro, 2010.” 
61 Моро ја нагласува улогата што ја одигра погрешната проценка на ризикот од финансиските пазари во 

европската финансиска криза. 
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Франција и Германија имаат високо ниво на задолжување што значи дека задолженоста не 

е феномен само за европските јужни земји. 

 

Табела 1.2: Односот на јавниот долг кон БДП за избрани eвропски земји 

Земји 2010 

ЕУ (27 земји) 80,1 

Грција  144,9 

Италија 118,4 

Белгија 96,2 

Португалија 93,3 

Исланд 92,9 

Ирска 92,5 

Германија 83,2 

Франција 82,3 

Унгарија 81,3 

Извор: Еуростат. 

Грција, Италија, Португалија, Белгија и Унгарија веќе од 2007 година ја надмина 

границата од 60% од Мастрихт.62 

  

 Европскиот процес на задолжување не прифаќа единствено објаснување. И 

европските и американските кризи се само поглавје во глобалниот кредитен балон63 или се 

последица од глобалната презаситеност на пари и заштеди. Сепак, ова објаснува малку 

освен дека европејците и американците имале пристап до евтини пари во изминатите 

десет години. Иако е точно дека американската финансиска криза ја предизвика 

европската криза, тоа го направи преку различни канали. Во случајот на Ирска и Исланд, 

                                                           
62 Според податоците објавени од Еуростат за јавниот долг(2001-2007). 

 
63McKinsey Global Institute 2011 Debt and deleveranging: The global credit bubble and its economic analysis 

(Updated analysis). 
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преку сериозно стегање на кредитите и намалување на способноста на банките за пристап 

до пазарите на капитал. 

 Меѓутоа, во случаите на Грција, Италија и Португалија, американската 

финансиска криза, главно го обрна вниманието на веќе фискалната состојба на земјите 

силно задолжени, кои би можеле да се соочаат со растечки тешкотии да ги превртат 

своите долгови во зголемена клима на страв и недоверба. Континуирината ревалоризација 

на еврото ја влоши буџетската нерамнотежа на Грција во 2000 година, зголемувајќи го 

нејзиниот јавен долг.  

 Откако избувна должничката криза, Грција се најде без пристап до пазарите на 

капитал и мораше да се потпире кон спасувачките пакети на ММФ во обид да ги 

стабилизира нејзините јавни финансии. 

 Згора на ова, беше создаден нов европски механизам за стабилност, со што му 

овозможуваа на земјите директни пакети на финансискиот сектор наместо тоа да го 

направат преку националните трезори како во минатото со постоечките програми на ЕУ за 

финансирање. Паралелно беше формиран и надзорен механизам за надзор на кредитните 

институци. 

 

1.6.7. КОВИД-19 кризата  

   

Пандемијата на корона-вирусот е глобална здравствена криза, социо-економска 

криза и најголемиот предизвик со кој се соочија земјите од цел свет по Втората светска 

војна. Од нејзиното појавување во Азија, пред околу две години, вирусот се прошири низ 

речиси секој континент. Оваа криза ги погоди сите аспекти од животот, образованието, 

политиката, јавната безбедност, а многу сериозно беше погодена и економскта активност. 

 Вирусната инфекција се рашири меѓу и врз сите земји и влијаеше на речиси секоја 

заедница, покажувајќи ја високата приврзаност на глобалната економија, вирусот беше 

откриен во сите земји.64 Фокусната точка на инфекциите се префрли од Кина во Европа, 

                                                           
64 “Mapping the Spread of the COVID-19 in the U.S. and Worldwide,” Washington Post Staff, Washington Post, 

March4, 2020. https://www.washingtonpost.com/world/2020/01/22/mapping-spread-new-COVID-19/?arc404=true. 
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особено во Италија, до почетокот на март 2020 година, но до април 2020, фокусот се 

префрли на Соединетите Американси Држави. До април 2021 година, Индија, Бразил, 

делови од Африка и Азија се појавија како вирусни жаришта со бројот на инфекции и 

смртни случаи кои дневно достигнуваа рекордни нивоа. 

До средината на септември 2021 година, Делта-варијанатата, повирулентната варијанта на 

КОВИД-19, наводно станала, најдомонинантен глобален вид на вирусот и поттикна 

различните национални лидери да најават дополнителни здравствени мерки вклучително и 

повторно воведување ограничувања на патувањето. 

Според Светската здравствена организација, до 1 ноември 2021 година, од КОВИД-

19 вирусот, заболени беа над 246,6 милиони луѓе на глобално ниво, со над 5 милиони 

смртни случаи.65 Речиси сите земји од светот ги затворија своите граници за 

пристугнивања од земјите на ризик (земји со повисок број на инфекции), наредија 

бизнисите да се затворат, му наложија на своето население да се карантинираат и ги 

затворија училиштата за околу 1,5 милиарди деца.66 

Бидејќи заразните случаи почнаа наеднаш да се зголемуваат, кон крајот на 

февруари 2020 година, владите, во март 2020 година, презедоа план на мерки за 

ограничување на социјалните активности со цел да се спречи ширењето на пандемијата, 

создавајќи на овој начин глобална економска рецесија. Владините мерки, преземени во 

март 2020 година, беа извонредни во однос на брзината со која се одвиваа, широкиот 

опфат на фискалната и монетарната политика што тие ги усвојија и на бројот на земји што 

беа вклучени. 

Првично владите усвоија монетарни политики насочени кон стабилизирање на 

финансиските пазари и обезбедување на проток на кредити. Во втората фаза владите се 

                                                           
65 World Health Organization. https://covid19.who.int/. 
66 “The Day the World Stopped: How Governments Are Still Struggling to Get Ahead of the COVID-19,” The 

Economist, March 17, 2020. https://www.economist.com/international/2020/03/17/governments-are-still-struggling-

to get-ahead-of-the-COVID-19. 
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фокусираа на мерките на фискалната политика насочени кон одржување на економскиот 

раст. Во третата фаза владите ги префрлија политиките на развивање, набавка и 

диструбуција на вакцини. 

Бирото за економска анализа објави дека политичките активности за заклучување 

на економијата, ја намалија стапката на раст на БДП на САД на 9,0% во вториот квартал 

од 2020 додина во споредба со претходниот квартал, или со годишна стапка од -31%, 

најголем квартален пад на БДП на САД, евидентиран во изминатите 70 години.67 

Многу сектори на економијата доживуваа намалување на активностите како 

резултат  на загриженоста во врска со ширењето на инфекцијата со вирусот. 

Според World Economic Outlook подготвена од Меѓународниот монетарен фонд 

(ММФ), глобалниот економски раст падна на годишна стапка од околу -3,2% во 2020 

година.68  Според ММФ, развиените економии ќе се соочат со постојани економски 

предизвици во 2022 година како резултат на недостигот на понудата. 

Рецесијата предизвикана од пандемијата на корона-вирусот се карактеризира како 

поглобална по природа во споредба со рецесијата предизвикана од Глобалната 

финансиска криза од 2008 година, како резултат на нејзините ефекти врз развиените 

економии. Според предвидувањата на ММФ, различните земји во светот ќе закрепнат на 

различен начин што ги одразува разликите во темпото на вакцинирање, степенот на 

поддршка на политиката и различните структурни услови, како што е улогата на туризмот 

во економијата. 

До крајот на октомври 2021 година, отскокнуваа различни клучни економски и 

финансиски показатели, кои ја покажуваат длабочината на економската рецесија поврзана 

со пандемијата, иако не сите земји од глобаланата економија се опоравија на нивоата пред 

пандемијата КОВИД-19.69 

                                                           
67 Gross Domestic Product, 2nd Quarter 2020 (Advance Estimate) and Annual Update, Bureau of Economic 

Analysis, July 30, 2020. https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-2nd-quarter-2020-advance-

estimate-andannual-update. 
68 World Economic Outlook Update, International Monetary Fund, October, 2021, p. 6. 
69 Mapping the Spread of the COVID-19. 
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Индексите на финансискиот пазар во голема мера се опоравија од загубите 

доживеани во март и април 2020 година, притисокот врз доларот почна да се намалува и 

се чинеше дека пазарите на труд се стабилизираат. 

На долг рок, штетата на пазарот на трудот може да биде проблематична, со оглед 

на тоа дека работната сила не може или не сака да се врати на работните места пред 

пандемијата. Во некои случаи работницитие кои останаа без работа за време на 

пандемијата, размислувале за можноста да се вратат претходно на своите работни места и 

истовремено истражале други опции, што потенциално би можело да влијае на темпото на 

економското закрепнување.70 На пример, во Соединетите американски држави, во август 

2021 година вработувањето во секторот за загрижување деца, беше намален за повеќе од 

137 000 работници во споредба со нивото од март 2020 година.71 Слично на тоа, 

економиите би можеле да се соочат и со долгорочни трошоци како резултат на децата кои 

биле задржани на лично образование повеќе од една година што може да резултира со 

пониски академски перформанси. 

Според Меѓународниот монетарен фонд, како резултат на оваа криза би можела да 

се развие нова должничка криза, бидејќи глобалната економија започнува да закрепнува и 

каматните стапки растат што може да предизвика одлив на капитал од развиените 

економии.72 

 

 

 

 

                                                           
70 Dodd, Darren, Businesses Suffer Labor Pains as Economies Reopen, Financial Times, June 21, 2021. 

https://www.ft.com/content/e47575aa-b6ec-4635-a0be-f4e623dacbdb. 
71 The Employment Situation August 2021, Bureau of Labor Statistics, September 3, 2021; Long, Heather, The Pay 

is Absolute Crap: Child-care Workers Are Quitting Rapidly: A Red Flag for the Economy, The Washington Post, 

September 20, 2021. 
72 Giles, Chris, Prepare for Emerging Markets Debt Crisis, Warns IMF Head, Financial Times, March 31, 2021. 

https://www.ft.com/content/487c30f4-7f21-4787-b519-dde52264d141. 
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ГЛАВА II – Влијанието на финансиката криза врз економскиот развој 

на глобалната економија  

 

2.1. Глобалната финансиска  криза и нејзините карактеристики 
 

Глобалната финансиска криза е една од најзначајните економски шокови во повоениот 

период. Во нејзината суштина, кризата потекнува од кредитните пазари на развиените 

земји, фокусирана особено во Соединетите Американски Држави, Велика Британија и 

Европа, но нејзините последици имаа значително влијание врз секоја земја и регион. 

Како што е познато, непосредната позадина на кризата беше појавата на проблеми на 

американскиот пазар за субпримарни кредити во првата половина на 2007 година. 

Субпримарните заеми, во американската терминологија, се заеми кои не ги исполнуваат 

стандардните критериуми за добар квалитет, како што е добра кредитна историја на 

заемопримачот, добра документација за приходите и консервативен сооднос помеѓу 

заемот и вреднувањето.  

Субпримарното кредитирање стана многу значајно во САД, до 2006 година, овие заеми 

беа околу една петтина од кредитирањето за нови станови и околу 15% од залихата на 

стамбени кредити во САД.73 

Важна карактеристика на овој период беа хартиите од вредност на субпримарни кредити и 

други заеми од нивните првични заемодавачи и нивната последователна продажба на 

други инвеститори. Ова се случи делумно преку конвенционалните хартии од вредност 

поддржани со хипотека, но исто така, сè повеќе, преку посложени производи, како што се 

обезбедените должнички обврски кои одиграа важна улога во ширењето на кризата. Овие 

хартии од вредност добија висок кредитен рејтинг и кога просечниот квалитет на 

основните заеми беше лош. Во комбинација со нивните релативно високи приноси, овие 

карактеристики ги направија привлечни за инвеститорите. Она што не беше добро 

разбрано, сепак, беше дека структурата на слоеви може да резултира со значителни 

                                                           
73 Başak Tanyeri Günsür, Emre Bulut, Investor reactions to major events in the sub-prime mortgage crisis, Finance 

Research Letters. 
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загуби, дури и за постарите транши, во случај на генрализиран пад на амариканскиот 

пазар на домување што потоа се случи. 

Кога овие проблеми станаа очигледни, во првата половина на 2007 година, се 

чинеше дека ефектите беа ограничени главно на американскиот финансиски сектор. 

Првите значајни влијанија на глобалните пазари започнаа во август 2007 година. Во тоа 

време големата француска банка BNP Paribas објави суспензија на три нејзини фондови 

кои инвестирале во американски хипотекарни хартии од вредност. Таа објава го привлече 

вниманието на фактот дека голем број европски банки инвестирале многу во овие хартии 

од вредност и затоа може да бидат изложени на значителни загуби. Понатаму, 

неизвесноста за големината и локацијата на овие извесности, заедно со општата 

непрстапност на многу од овие хартии од вредност, значеше дека финансиските 

институции генерално претрпеа голема загуба на довербата на инвеститорите. Резултатот 

беше дека ризикот се шири значително на кредитните пазари, а на банките им беше 

потешко и поскапо да добијат средства преку финансиските пазари. Овие случувања ги 

ставија веќе затегнатите институции под притисок. 

Во месеците што следеа, кризата се прошири, како што беа откриени повеќе информации 

за загубите. Некои од позначајните случувања беа загубата на британската Нортерн Рок во 

септември 2007 година, што доведе до нејзина национализација, потоа низа големи загуби 

објавени од големите банки и инвестициските банки во САД и Европа, набргу потоа и 

спасувањето на Bear Stearns во март 2008 година. 

Кризата, наеднаш се интензивираше во септември 2008 година, особено по  

неуспехот на американската инвестициска банка Lehman Brothers, што беше прв пат од 

кризата да претрпи загуби голема финансиска институција. 

Колапсот на Lehman Brothers уследи по ефективната национализација на двете 

американски федерални хипотекарни агенции Fannie Mae и Freddie Mac кои заедно имаа 

повеќе од 5 трилиони долари хипотеки под управување или гаранција една недела пред 

тоа. 
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Овие настани беа проследени со национализација на најголемата осигурителна компанија 

во светот American International Group (AIG) заедно со низа други најави за неуспех на 

финансиските институции во САД и Европа.  

Несигурноста за природата, опсегот и минувањето на различните предложени спасувачки 

пакети низ овој период додадоа на општите превирања. 

Овие настани предизвикаа сериозно губење на довербата, не само во финансискиот 

сектор, туку и кај домаќинствата и бизнисите. Во неделите што следеа по падот на Lehman 

Brothers, светските пазари на акции доживеаја екстремна нестабилност, при што цените 

паднаа за околу 50% под нивните претходни врвови. 

Исто така, во овој период, владите ширум светот, се префрлија на гарантирање на 

депозитите и во некои случаи на големо задолжување од страна на нивните банки и заедно 

и со низа други мерки дизајнирани да ги поддржат нивните финансиски системи. 

Кризата брзо се прошири и во другите земји.  Кон крајот на 2008 година Меѓународниот 

монетарен фонд објави пакети за стабилизација на некои земји. 

 

2.1.1.  Причини за Глобалната финансиска криза  

 

Првиот сет на фактори кои имаа влијание на појавата на Глобалната финансиска 

криза, ги нагласува аспектите кои, всушност, биле заеднички за минатите финансиски 

меури, особено комбинацијата на евтини кредити кои ја зголемиле побарувачката за долг 

заедно со општото зголемување на апетитот за ризик од страна на потенцијалните 

заемодавачи. 

Централно место во оваа линија на објаснување е структурата на ниските каматни стапки 

што преовладуваше во големите економии. 

Соединетите Американски Држави, еврозоната и Јапонија имаа невообичаено ниски 

каматни стапки во тој период. Иако специфичните причини за тоа се разликуваат меѓу 

оваа група, и сè уште се предмет на значителна дебата, тие беа делумно поврзани со 

цикличните економски услови во тие економии, и на подлабоко ниво, со глобалните 

штедни нерамнотежи. Сепак, без оглед на крајниот движечки фактор зад ниските каматни 
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стапки од тој период, ниската цена на средствата придонесе за зголемена побарувачка за 

долг, особено од страна на домаќинствата. 

Ова опкружување беше, исто така, она во кое перцепциите за ризик се намалуваа, 

делумно поради добри причини поврзани со силниот економски раст, падот на 

невработеноста и зголемувањето на цените на куќите. Поопшто опкружувањето со низок 

интерес поттикна ,,пребарување принос“ на финансиските пазари, во кои инвеститорите се 

обидуваа да ги зголемат приносите со преземање поголем ризик. Ова доведе до 

значителна компресија на распространетоста на ризикот низ низа кредитни пазари низ 

светот. Иако финансиската криза не беше неизбежна во овие околности, историјата 

сугерира дека оваа ситуација била погодна за еден вид финансиски циклус кој брзо може 

да излезе од контрола.74 

Вториот сет на објаснувања се фокусира на карактеристиките на финансискиот 

систем кои ги поттикна одредените видови на преземање ризици кои беа распространети 

во оваа прилика, и кои го направија овој финансиски циклус различен од претходните 

кризи. Вклучени во овој спој на настани беа растот на моделот на отпочнување и 

дистрибуција во хипотекарното кредитирање, зголемената употреба на структурирани 

хартии од вредност како што се CDO-с, слабостa во контролата на ризикот на тие 

активности и некорисната улога што ја играат агенциите за кредитен рејтинг во 

обезбедување на овие производи да се продаваат. Со текот на времето конфликтите на 

интереси од страна на генераторите на заеми и рејтинг-агенции станаа поизразени во 

клима која се карактеризираше со висок оптимизам и зголемена моќ. Високата продажба 

на овие производи, и во САД и во другите земји, ги постави условите за меѓународно 

пренесување на кризата откако нивните вреднсти почнаа да опаѓаат. Тоа, пак, доведе до 

голема проценка на ставовите за ризикот и подготвеноста за заеми. Овие ефекти беа 

влошени со напорите на финансиските фирми брзо да го намалат нивото на нивната 

потпора и изложеноста на ризик, што придонесе за испарување на ликвидноста на многу 

пазари. 

                                                           
74 Edey, M.,,Global financial crisis and its effects,,Economic papers, The economic society of Australia, December 

2009. 
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Третиот фактор се однесува на неефикасноста на регулаторните режими во 

задржувањето на растот и преземањето финансиски ризик во големите земји. Очигледно е 

дека регулаторните празнини се отворија во голем број области, бидејќи следењето 

заостануваше со темпото и сложеноста на финансиските иновации. 

 

2.2. Економското влијание на Глобалната финансиска криза врз глобалната 

економија 

 

Темпото на глобалната активност веќе омекнуваше пред почетокот на 

најинтезивната фаза на финансиската криза во септември 2008 година. Големиот раст на 

цените за изградба на куќи и станови во САД почна да се менува кон средината на 2006 

година. Темпото на активност, исто така, почна да се намалува и во Велика Британија 

поради истата причина. 

Сепак, другите делови од светот продолжија да изгледаат отпорни во текот на првата 

половина на 2008 година. Кина и другите земји во развој во Азија и на други места, главно 

продолжија да растат со цврсто темпо во тој период, а светските цени на суровините сè 

уште беа блиску до нивниот врв. 

Меѓутоа, со влошувањето на финансиските услови по колапсот на Lehman Brothers 

во септември, нивото на активност во големите економии тргна на полошо. Во услови на 

екстремна неизвесност, деловната и потрошувачката доверба падна. Домаќинствата 

одговорија со намалување на дискреционото трошење, особено побарувачката за 

произведени стоки. Резултатот беше исклучително остар пад на глобалното индустриско 

производство кон крајот на 2008 година и значителни контракции на БДП во повеќето 

големи економии.75 Падот на економиите на Г7 се интензивираше во последниот квартал 

на 2008 година, особено во Јапонија и се прошири и во другите делови на светот, 

вклучително Азија, Латинска Америка и Источна Европа. Некои земји во Источна Азија 

забележаа пад на БДП за повеќе од 5% во тој период. Додека кинеската и индиската 

                                                           
75 Мarcin Olkiewicz, The Impact of Economic Indicators on the Evolution of Business Confidence during the 

COVID-19 Pandemic Period, Sustainability, 10.3390/su14095073, 14, 9, (5073), (2022). 
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економија продолжи да се зголемува во овој период, нивните стапки на раст беа 

значително намалени. 

Два аспекти се издвојуваат како доста забележителни за овој редослед на настани. 

Еден од нив е наеднаш влошување на глобалната активност. 

 

Графикон 2.1: Пондериран просек на БДП во eврозоната, Јапонија и САД, 

квартални податоци 

 

Извор: IMF, RBA, Thomson Reuters. 

 

Предложени се неколку причини за објаснување на ова влошување на глобалните 

макроекономски услови. Првиот, кој веќе беше објаснет погоре, беше широкото губење на 

довербата по падот на Lehman Brothers и поврзаниот период на исклучителни превирања 

на глобалните финансиски пазари. Како последица на влошувањето на довербата, заедно 

со зголемената невработеност, домаќинствата ширум светот направија брза ревалвација на 

нивните планови за трошење, особено намалувајќи ги дискреционите трошоци. 
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Приватната потрошувачка наеднаш опадна во индустријализираните и пазарните 

економии во развој кон крајот на 2008 година. Еден многу јасен пример беше остриот пад 

на побарувачката за автомобили, при што продажбата во големите економии опадна за 

околу 25% од нивните рани нивоа во 2008 година (графиконот подолу). Слично на тоа, 

деловните инвестиции се намалија во голем број земји кон крајот на 2008 и почетокот на 

2009 година. 

 

Графикон 2.2: Продажба на автомобили во големите развиени економии, eврозона, 

Јaпонија, САД 

 

Извор: RBA, Thomson Reuters. 

 

Вториот фактор, исто така, поврзан со колапсот на Lehman Brothers, беше 

дополнителното заострување на кредитните стандарди од страна на заемодавачите во 

големите економии и значителното зголемување на цената на ризикот (графиконот 

подолу). Тоа, се манифестираше, меѓу другото со нарушување на трговските кредити и 

осигурувања, како и заострување на кредитирањето за потрошувачките и деловните 

трошоци. 
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Како одраз на овие случувања, темпото на кредитниот раст наеднаш опадна во многу 

земји кон крајот на 2008 и почетокот на 2009 година, иако дел од ова се одрази на 

повлекување на побарувачката за кредити. Во овој период се чинеше дека фунционираат 

негативни повратни информации, бидејќи слабеењето на економијата ги поткопа цените 

на активата, што дополнително ја намали довербата и капацитетот на банките за 

кредитирање. 

Трето, овие ефекти се пренесени многу брзо низ целиот свет, особено во Азија 

преку трговскиот канал, бидејќи бизнисите го намалуваат производството како одговор на 

намалените нарачки (графиконот подолу). Падот на извозот и производството беа особено 

изразени за одредени производи, како што се  автомобили, челик и електроника, а 

индустриското производство забележа пад од исклучително големи размери во земјите 

каде што овие производи имаат големо учество во вкупното производство. 

 

Графикон 2.3: Светското индустриско производство и извоз (1993 – 2009) 

 

Извор: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, IMF; RBA; Thomson Reuters. 
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Конечно, дел од забавувањето на темпото на глобалната активност го одразуваше 

неизбежното повлекување во некои сектори кои станаа преоширни. Најочигледните од 

нив беа стамбениот и финансискиот сектор во големите земји. 

2.3. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз пазарот на труд 

 

Глобаланата финансиска криза имаше големо влијание врз земјите ширум светот. 

Превирањата во банкарскиот сектор доведоа до падови на берзите, банкротства и 

зголемување на невработеноста. Меѓународната организација на трудот процени дека 

бројот на невработени во светот достигна околу 212 милиони во 2009 година, што е 

зголемување за 34 милиони во споредба со 2007 година (графикон 2.4.).76  

 

Графикон 2.4: Број на невработени и вкупна стапка на невработеност (1999 – 2010) 

 

Извор: ILO (2010) Global Employment Trends 2010; Geneva, International Labour Office, Geneva, January 2010, - 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09332/09332 (2010-January).pdf. 

 

                                                           
76 International Labour Organization. ILO global employment trends 2010—unemployment reaches highest level on 

record in 2009. www.ilo.org/manila/info/public/pr/WCMS_124768/lang--en/index.htm. 

 

http://www.ilo.org/manila/info/public/pr/WCMS_124768/lang--en/index.htm
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Како последица на Глобалната финансиска криза, милони работници беа 

отпуштени, додека многумина од работниците доживеа кратење на работните часови, 

платите и другите бенефиции додека претпријатијата се обидуваа да ги намалат 

трошоците за работната сила. 

Влијанието на Глобалната финансиска криза врз пазарот на труд варираше помеѓу 

земјите во зависност од структурата на економијата, институциите и одговорите на 

креаторите на политиката, значи имаше различни импликации за различни сегменти од 

населението. 

Во земјите на OECD, на пример, пазарот на труд беше длабоко погоден од Глобалната 

финансиска криза со слаба агрегатна побарувачка, недоволно отворање работни места  и 

постојано високи нивоа на невработеност. Заклучно со јануари 2012 година, стапката на 

невработеност на OECD изнесуваше 8.1%. Во земјите на OECD повеќе од 48.8 милиони 

лица се невработени, 16 милиони повеќе отколку на почетокот на кризата.77 

Сепак, постојат важни разлики меѓу земјите, при што стапките на невработеност се 

движат од под 5% (Австрија и Јапонија) до над 25% (Грција и Шпанија). 

Во Соединетите Американски Држави, економијата се влоши во раната фаза на 

кризата што доведе до намалување на БДП од 3.1% во 2009 година. Во пресрет на овој 

пад, милиони работници беа отпуштени особено во градежниот и производствениот 

сектор, и како резултат на тоа, вкупната вработеност во САД падна за 4.7% од 2007 до 

2010 година.78 

Во исто време, стапката на невработеност се зголеми од само 4.8% во четвртиот квартал 

од 2007 година на 9.9% две години подоцна. 

Условите на пазарот на трудот продолжија да се влошуваат во многу економии, а 

постојаниот пораст на невработеноста и сиромаштијата во голема мера го избриша 

напредокот постигнат во многу земји во текот на последната деценија во создавањето 

пристојни услови за работа. 

                                                           
77 OECD 2013. 
78 Beaton K: ‘Time variation in Okun’s law: a Canada and U.S. comparison’. Bank of Canada Working Paper, No. 

2010–7. 2010. 
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2.4. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз јавниот долг 

 

Како резултат на Глобалната финансиска криза, јавниот сектор стана главен извор 

на загриженост за креаторите на политиките.  

Крајот на дваесеттиот век се издвојува како период во кој беше забележан нагласен 

пораст на јавниот долг. 

Графиконот подолу го објаснува зголемувањето на јавниот долг што се случи во 

2007 година. За петте земји со системски финансиски кризи (Исланд, Ирска, Шпанија, 

Велика Британија и САД), просечните нивоа на долг се зголемија за околу 75%. Дури и во 

земји кои не доживеа голема финансиска криза, долгот се зголеми во просек за околу 20% 

помеѓу 2007 и 2009 година.79 

Овој општ пораст на јавната задолженост е во целосна спротивност со периодот 

2003 – 2006 година на јавното раздолжување во многу земји и се должи на директните 

трошоци за спасување во некои земји, и забележителен пад во владините приходи кои 

подеднакво ги погодија напредните и пазарните економии во развој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. 2009b. This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. 

Princeton, NJ: Princeton Press. 
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Графикон 2.5: Кумулативно зголемување на реалниот јавен долг од 2007 

година, избрани земји 

 

Извор: Prices and nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook. For a complete 

listing of sources for government debt, see Reinhart and Rogoff (2009b). 

Забелешка: Овие бројки се за долгот на централната влада дефлационен од потрошувачките цени. 
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2.5. Влијанието на кризата врз финансискиот сектор во развиените земји 

 

Тековната финансиска криза започна во развиените земји, но намалените странски 

инвестиции и намалената побарувачка за увоз на стоки и трудоинтензивни производи, 

исто така, влијаеше и имаше длабоки ефекти и врз земјите во развој. Постојаниот 

недостаток на побарувачка во развиените земји подразбираше дека земјите во развој треба 

да ги зајакнат трговските и финансиските врски меѓу себе за да го поттикнат економскиот 

раст. 

Глобалната финансиска криза предизвика значително економско забавување во 

развиените земји како што се: Велика Британија, Германија, Франција и САД. САД и 

Велика Британија се соочувале со најголемата финансиска криза од 30-тите години на 

минатиот век.  

Ефектите од финансиската криза врз реалната активност беа ограничени за одреден 

временски период по нејзиното започнување. Сепак, есента 2008 година, ефектите станаа 

поизразени. Загриженоста за можноста финансиската криза да прерасне во друга голема 

депресија доведе до драстичен пад на берзата и значително губење на довербата на 

потрошувачите и фирмите во пазарните институции ширум светот. 

По долг и постојан раст од 2002 година, индексот на глобалното берзанско 

портфолио започна да паѓа во втората половина на 2007 година. И покрај падот, индексот 

во 2007 година забележа раст од 15% на годишно ниво. Во првите шест до осум месеци од 

2008 година, индексот во интервали порасна и падна, а од средината на септември до 

крајот на октомври падна наеднаш. За само 32 дена тргување (12.9.2008 – 27.10.2008), 

индексот падна за 36, 8%. После тоа, индексот на портфолиото на светскиот пазар беше 

релативно стабилизиран и до крајот на годината двапати изгуби 10% од својата вредност. 

До крајот на февруари 2009 година, индексот падна на најниската вредност од почетокот 

на 2007 година. Тоа беше 45,4% пониско отколку на крајот на 2006 година, 52,6% пониско 

отколку на крајот на 2007 година и 16,5% пониско отколку на крајот на 2008 година. 

Нестабилноста на индексот само за кратко отстапува над нормалното ниво (10 – 12% 

годишно) во 2007 година и првите осум месеци од 2008 година. Од средината на 

септември до крајот на октомври, нестабилноста на индексот беше речиси четирипати 
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поголема од нормалната и трипати поголема од највисоката забележана во претходните 18 

месеци. И покрај забавувањето на падот на индексот, неговата нестабилност растеше до 

почетокот на ноември. После тоа, за релативно кратко време, нестабилноста на индексот 

падна на ненормалното ниво, туку на ниво двојно повисоко од нивото пред кризата. 

Иако перформансите пред кризата беа драстично различни и на пазарите во подем, 

индексите на регионалниот пазар покажаа слични перформанси за време на кризата. Во 

периодот од почетокот на 2007 година до крајот на февруари 2009 година, индексот на 

американскиот пазар падна за 44,3%, а индексот на развиени пазари без Северна Америка 

за 47,5%. Падот на двата индекси во текот на 2008 година најмногу придонесе од падот на 

кризниот период (средината на септември – крајот на октомври) за 35%. И покрај фактот 

дека промената на индексот на развиени пазари без Северна Америка беше под влијание 

на промените на девизниот курс, индексот на американскиот пазар беше понестабилен во 

текот на целиот период. Капитализацијата на американскиот пазар е намалена за повеќе од 

9000 милијарди американски долари од октомври 2007 година, при што речиси половина 

од намалувањето на капитализацијата се случи за време на критичната 32-дневна трговска 

сесија. На другите развиени пазари (освен Канада), пазарната капитализација се намали за 

речиси 14 000 милијарди долари и треба да се има предвид дека европскиот удел во 

намалувањето беше преценет како резултат на движењето на валутите во втората 

половина на 2008 година. Во 2007 година, индексот на портфолиото на новите пазари се 

зголеми за 43,6% и се задржа на тоа ниво до јуни 2008 година. Сепак, до крајот на 

годината индексот падна за 54,2%, со дури 45,9% пад и се случи за време на критичните 

32 дена на тргување, а до крајот на февруари 2009 година индексот падна за уште 11,2%. 

И покрај големите осцилации и значајните прилагодувања на валутата, нестабилноста на 

индексот на портфолиото во развој на пазарот беше помала од нестабилноста на индексот 

на портфолиото на пазарот на САД во периодот од почетокот на 2007 година до крајот на 

февруари 2009 година. Капитализацијата на берзите во развој е намалена за 5.200 

милијарди долари од крајот на октомври 2007 година, со речиси 50% од намалувањето 

што се случи само во критичниот период. 

На развиените пазари во рамките на финансискиот сектор, кризата најмногу го 

погоди банкарскиот сектор, а најмалку осигурителниот сектор. Од почетокот на 2007 
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година до крајот на февруари 2009 година, индексот на принос на банкарскиот сектор во 

САД падна за 77,4%, а индексот на принос на осигурителниот сектор за 61,6%. 

Нестабилноста на приносот на банкарскиот сектор беше, исто така, најголема и го 

надмина нивото од 100%. Во истиот период, на другите развиени пазари, освен Северна 

Америка, индексот на принос на банкарскиот сектор падна за 69, 5%, а индексот на 

принос на осигурителниот сектор за 58, 5%. Најголем придонес кон падот на индексот на 

принос на финансискиот сектор на пазарите во развој има индексот на принос на секторот 

недвижнини, а најмал е индексот на принос на секторот за осигурување, кој падна за 63,5 

и 31,3% до крајот на февруари 2009 година, во однос на крајот на 2006 година.80 

Влијанието на финансиската криза врз банките ширум светот се манифестираше 

преку зголемена несигурност во однос на квалитетот на должниците и помала достапност 

на изворите на финансирање. Банките одговорија на кризата со намалување на обемот на 

нови заеми. Според Dealogic Loan Analytics, вкупниот обем на заеми на глобално ниво е 

намален за 41%. Бидејќи тие инвестираа огромни суми во собирање релевантни 

информации за клиенти, банките не направија едноставно, но селективно намалување на 

пласманите на нови заеми. Имено, банките вложија поголем напор да изберат подобри 

клиенти и да ги следат повнимателно. Стандардите за заеми се заострија, особено кога се 

даваат заеми на должници без историја на позајмици, без кредитен рејтинг или без 

колатерал и на финансиски институции од земји кои се карактеризираат со можност за 

лесно присвојување големи заработувачки. Затегнувањето на кредитните стандарди беше 

попотребно на пазарите во развој, бидејќи формалните и неформалните механизми за 

надминување на асиметријата на информации меѓу должниците и доверителите (кредитен 

рејтинг) беа помалку ефикасни отколку на развиените пазари.81 

Финансиската криза ги влоши перформансите на пазарот на државни обврзници 

преку влошување на фискалната позиција на земјата. Со распадот на економијата, 

активностите за даночни приходи наеднаш опаднаа. Зголемувањето на невработеноста 

                                                           
80Bartram, S.M. and G.M. Bodnar, (2009), „No Place to Hide: The Global Crisis in Equity Markets in 2008/09”, - 

http://ssrn.com/abstract=1413914. 

81De Hass, R. and N. Van Horen, (2009), „The Crisis as a Wake Up Call: Do Banks Tinghten Lending Standards 

During a Financial Crisis?” - http://ssrn.com/abstract=1436542. 
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доведе до зголемување на трошоците за социјални бенефиции. Со цел да се поддржат 

најранливите групи во општеството и да се спречи намалувањето на трошоците, повеќето 

влади на ЕУ понудија пакети за поттик кои меѓу другото вклучуваа и даночни 

олеснувања. Пакетите за поттик во целата еврозона изнесуваа 1.1% од БДП во 2009 

година. Фискалната политика одигра важна улога во спречување на колапсот, не само на 

реалниот, туку и на финансискиот сектор. Огромни средства се доделени од повеќето 

влади на ЕУ за покривање гаранции, докапитализација и закрепнување на финансиски 

институции. Една група на земји обезбеди финансиски инјекции и гаранции за обврски од 

финансискиот сектор, а друга купи неликвидни средства од финансиски институции или 

засилено директно заемување. Мерките за поддршка во земјите на ЕУ го чинат државниот 

буџет, во просек, 3, 5% од БДП. Намалувањето на даночните приходи предизвикано од 

кризата и распределбата на средства за поддршка на реалниот и финансискиот сектор 

генерираше зголемување на јавниот долг и фискалниот дефицит. Одговорот на пазарот на 

суверен долг на влошувањето на фискалната позиција на земјата беше да се зголеми 

премијата за ризик од неисполнување на обврските од страна на владата. Екстремен 

пример беше Ирска.82 

 

2.6. Влијанието на кризата врз новите финансиски пазари  

 

Општо, за време на почетните фази, хипотекарната криза имаше помалку влијание 

врз земјите во развој, отколку врз развиените економии. Разгорувањето на финансиската 

криза има најголемо влијание врз земјите во развој со голем дефицит на тековната сметка 

и чии банки пред кризата многу се потпираа на странското финансирање. На пример, 

ММФ обезбеди значителна финансиска поддршка на Украина и Унгарија (октомври 2008 

година), Пакистан (ноември 2008 година) и Латвија (декември 2008 година). Земјите, како 

што се Јужна Кореја и Русија, кои формираа огромни девизни резерви пред кризата, мораа 

                                                           
82Sgherri, S. and E. Zoli, (2009), „Euro Area Sovereign Risk During the Crisis”, International Monetary Fund, 

WP/09/222. 
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интензивно да ги користат за да го намалат притисокот врз валутите, како и сериозни 

нарушувања во секторот на банкарството.83 

Азиските финансиски пазари беа само делумно погодени (преку берзата и офшор 

пазарот на обврзници) од промените на хипотекатните заеми. Зголемената загриженост за 

зголемување на нарушувањата на пазарот на хипотека, влошување на квалитетот на 

кредитот и забавување на глобалниот економски раст поттикнаа големи распродажби на 

регионалните берзи. Поради падот на цените на акциите, од почетокот на 2007 година, 

продажбата на правата на сопственост резултираше со огромни загуби на повеќето пазари, 

особено во земјите каде што нивото на развој на акциите беше високо.  

Офшор пазарите на обврзници за емитентите од азиските земји, исто така, 

забележаа значителна промена во нивото на кредитен ризик и ликвидносниот ризик од 

избувнувањето на кризата. Имено, како одговор на генерално зголемената одбивност за 

ризик, распонот на кредити на инструментите на издавачите со висок ризик, вклучувајќи 

ги и издавачите од азиските пазари во развој, наеднаш се зголеми. Индонезиските и 

пакистанските обврзници беа меѓу најтешко погодените од кризата, но негативните 

ефекти се проширија низ целиот регион. Обемот на емисии на офшор обврзници од страна 

на емитентите од азиските пазари во развој, исто така, генерално опадна. Влошувањето на 

условите за финансирање на надворешниот долг имаше далеку помало влијание врз 

регионалните пазари на долгови изразени во локална отколку во странска валута. 

Финансиската криза влезе и во Африка кога нејзините економии беа во 

исклучително лоша состојба. Сепак, тоа генерално влијаеше на економиите на 

африканските земји. Африканските банки не се соочуваат со кредитна криза, бидејќи беа 

помалку изложени на глобалниот кредитен систем. Ефектите од Глобалната финансиска 

криза се чуствуваа, на пример, Танзанија ја намали предвидената стапка на раст: од 7, 8% 

на 7, 5%. АФДБ предвиде пад на просечната стапка на раст: од 6, 5 на 5%.84 

                                                           
83Frank, N. and H. Hesse, (2009), „Financial Spillovers to Emerging Markets During the Global Financial Crisis”, 

International Monetary Fund, WP/09/104, p.8. 

84Adamu, A., (2009), „The Effects of Global Financial Crisis on Nigerian Economy”, 

http://ssrn.com/abstract=1397232, p.7-8. 

http://ssrn.com/abstract=1397232
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Еврозоната, исто така, се соочи со турбуленции предизвикани од Глобалната 

финансиска криза. Романија, на пример, заедно со Либан и Турција, беа меѓу најранливите 

земји од ефектите од хипотекарната криза во САД, според анализата на Агенцијата 

„Стандард и Пурс“, објавена на 22 април 2008 година. Покрај тоа, имаше индикации за 

можна финансиска криза во Романија, пред сè поради ширењето на негативните ефекти од 

светската финансиска криза, брзиот раст на обемот на кредити и загрижувачкото ниво на 

дефицитот на тековната сметка. Рекорден дефицит на тековната сметка во Романија (14% 

од БДП во 2007 година и 15% од БДП во 2008 година, според податоците на ММФ), 

зголемена недоследност на берзата во Букурешт, масивни приливи на шпекулативни 

средства, мала одржливост на јавните финансии и забрзаната стапка на раст на отплата на 

надворешниот долг можеше да го објасни појавувањето на финансиската криза во 

Романија на среден рок. Генерално, мислењата за економските и финансиските последици 

од Глобалната криза уште се движат помеѓу умерен оптимизам, пред сè, на политичко 

ниво на владејачката коалиција и катастрофалниот став (претежно на опозицијата) дека 

романската економија е сменета веќе десет години. Како и секогаш, реалноста е некаде 

помеѓу крајностите. Од една страна, се веруваше дека романскиот финансиски систем не е 

целосно надвор од опасност, бидејќи банкарскиот систем е во голема мерка само гранка на 

западноевропските банки.85 

 

2.7. Мерки и модели за справување со кризата и нејзините последици 

 

Првите последици од Глобалната финансиска криза беа неликвидност и загуби 

како резултат на девалвација на средствата опфатени со хипотекарни хартии од вредност и 

нивните финансиски деривати, што влијаеја на бројни финансиски институции ширум 

светот. Затоа, првите мерки беа преземени за враќање на ликвидноста на финансиските 

пазари и заштита на осигурените депозити. Одлуките на централната банка за 

обезбедување ликвидност и мерките за обезбедување гаранции на финансискиот сектор од 

                                                           
85 Zaman, C., (2008), „World Financial Crisis: Possible Impact on Developing Countries”, 

http://ssrn.com/abstract=1285432, p.4. 
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страна на владите на повеќето земји се покажаа ефикасни во спречување на колапсот на 

глобалниот финансиски систем. 

Јаката и силна интервенција на државата за враќање и обезбедување ликвидност на 

финансиските пазари, де факто успешно ја намали паниката, но беше потребно 

финансиските институции да функционираат со помалку задолжувања и да ги корегираат 

недостатоците на билансот на состојба поради непокривање на изворите на средства, што 

бараше докапитализација на банките од страна на државата.86 

Една од првите мерки за обезбедување ликвидност на банките беше спречување на 

повлекување на депозити поради општа несигурност. Со оглед на важноста на депозитите 

во работењето на банките, мерката за заштита на депозитите преку зголемување на 

нивните осигурени износи ја презедоа речиси сите земји (табела 2.3).87 Во октомври 2008 

година, министрите за финансии на ЕУ се согласија земјите членки на ЕУ да ги 

зголемуваат износите на осигурени депозити, така што државата гарантира покривање на 

50 илјади евра. Грција, Холандија и Белгија одлучија да ја зголемат гаранцијата на сто 

илјади евра, а Германија, Франција и Ирска гарантираат целосна компензација во случај 

на пропаѓање на банка. 

Мерките за закрепнување од Глобалната финансиска криза вклучуваа краткорочни 

и долгорочни мерки на монетарната и фискалната политика. Политичарите и 

економистите уште еднаш привлекоа внимание на важноста на мерките за фискална 

политика со кои располагаат. Крајната цел е да се заштити од економско влошување и да 

се создадат услови за економски раст.88 Мерките за опоравување или пакетите мерки се 

финансираат на различни начини и во суштина ги рефлектираат можностите дадени со 

                                                           
86 “Rescue packages: what governments have offered, Following are the latest measures taken by governments to 

limit damage from the global financial crisis”, Telegraph, Internet, 

http://www.telegraph.co.uk/finance/3229434/Rescue-packages-what-governments-haveoffered-financial-crisis.html. 

87 Sebastian Schich, “Financial Turbulence: Some Lessons Regarding Deposit Insurance”, 

Financial Market Trends, OECD, 2008, pp. 60-62. 

88 Klaus Schmidt-Hebbel, OECD Global Economic Outlook for 2009, February 2, 2009, World Trade Magazine, 

Internet, http://www.worldtrademag.com/CDA/Articles/Column/BNP_GUID_9-5- 
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постојниот буџетски маневар.89 Ова најчесто се случува на штета на зголемувањето на 

јавниот долг, преку издавање државни хартии од вредност со фиксен принос кои се 

вреднуваат благодарение на безбедноста што ја носат или со земање заем од меѓународни 

монетарни организации или во име на зголемување на буџетскиот дефицит. 

Мерките за закрепнување за надминување на кризата се проценуваат за секоја земја 

одделно, во зависност од тоа колку и на кој начин една земја е изложена на кризата. 

Имено, не постои единствен и универзален модел применлив и ефективен за секоја земја. 

Заедничко за сите планови за опоравување е тоа што тие содржат мерки за враќање на 

ликвидноста. Главната разлика помеѓу плановите за закрепнување на одделни земји се 

однесува на тоа дали нивниот финансиски сектор бил директно изложен на 

проблематични хартии од вредност. Затоа една група се состои од земји, како што се САД, 

Велика Британија, Германија, Австрија, Италија, Шведска, Франција, Русија, чиј 

финансиски сектор беше директно изложен на проблематични хартии од вредност и чии 

мерки за закрепнување нужно ги вклучуваат потребните средства за докапитализација на 

банките. Ова се планови за закрепнување во кои отписите и загубите на банкарскиот 

сектор ја намалија капиталната основа на банките и нивниот кредитен капацитет. Покрај 

докапитализацијата на банките, поддршката за банкарскиот систем вклучува значително 

финансирање на меѓубанкарски гаранции, со цел да помогне во враќањето на кредитниот 

механизам и довербата во банките за рестартирање на економијата. 

Но, постои разлика и во начинот на докапитализација на банките. Додека во 

Соединетите Држави владата откупуваше проблематичен имот, во Велика Британија, 

Италија, Австрија и Германија, владите обезбедија дел или целиот заем во замена за 

приоритетни акции, без право на глас, за да се изврши делумна национализација (табела 

2.4). Сопственоста на државата во финансискиот сектор мораше да биде прифатена, 

бидејќи државната интервенција била помало зло од неуспесите на банките. Целта на 

докапитализацијата беше зајакнување на основниот капитал неопходен за кредитната 

функција на банките, со цел да се овозможи кредитна поддршка на економијата без која во 

буџетот нема континуитет во работењето, работните места, платите и даночните приходи. 

                                                           
89 Angel Gurría, “From the financial crisis to the economic downturn, Restoring growth is a key challenge”, OECD 

Observer, No 269, October 2008, p. 24. 
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Банките на кои им беше обезбедена помош се соочија со различни услови кои 

варираа од земја до земја. Овие услови вклучуваа, меѓу другото, забрана за исплата на 

дивиденда во периодот кога државниот заем или капитал е во нивниот извор на деловна 

активност, примена на политика на лимитирање на платите на вработените во банките и 

влијанието на државата врз деловната политика за поттикнување на заемите. Покрај тоа, 

намалувањето или отпишувањето на лошите долгови го охрабрија пазарот на хипотеки и 

се намали хипотекарната загуба, со што се зголеми финансиската стабилност. 

Потоа, земјите како САД, Германија и Италија презедоа инвестиции во 

инфраструктурата како дел од плановите за закрепнување како инструмент за 

стимулирање на економската активност и вработувањето. Бидејќи овие инвестиции траат 

подолг период, тие ја зголемија побарувачката и економскиот развој. Покрај овие, се 

користат мерки кои директно влијаат на зголемувањето на понудата преку зголемување на 

побарувачката, намалување на даноците и придонесите; доделување на ограничени 

количини на кредит за потрошувачка; давање помош на ранливите семејства и сл. 

 

Табела 2.1:  Видови мерки преземени како одговор на кризата во избрани земји, 2008 

– 2009  

Вид на мерка СА

Д  

Велика 

Британиј

а  

Германиј

а   

Aвстриј

а  

Италиј

а   

Унгариј

а   

Чешк

а   

Монетарни мерки        

Зголемување на 

ликвидноста  

•  •  •  •  •  •  • 

Неосигурани 

заеми  

•  •  •  •  •  •  

Намалена 

каматна стапка  

•  •  •  •  •  •  

Регулатива         
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Зголемување на 

осигураните 

депозити 

•  •  •  •  •  •  •  

Гаранции за 

одговорност 

•  •  •  •  •  •  O 

Докапитализаци

ја на банката 

•  •  •  •  •  •  

Делумна 

национализација 

•  •  •  •    

Набавка на 

проблематични 

средства 

•       

Фискални мерки        

Социјална 

помош 

•  •  o  •  •  •  

Заеми на 

компании 

•  •  •  •  •  •  

Даночни 

олеснувања 

•  •  •  o  o  •  •  

Инвестиции во 

инфраструктура

та 

•  •  •  •  •   

Инвестиции во 

истражување и 

образование 

•  •  •     

Легенда:       • - се применува ;     o - се размислува  

Извор:Податоци од национални статистички институции 
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Втората група се состои од земји чии банки не биле изложени на проблематични 

американски хартии од вредност, како што се Полска, Чешка, Словачка и Словенија, кои 

имаат здрав банкарски систем, но се во надворешен шок од кризата. Сепак, тие се 

директно изложени на опасностите што се случуваа на финансискиот пазар на ЕУ, со 

проблем на прилив на странски директни инвестиции и паѓање на надворешната 

побарувачка.90 Во последните две децении, овие земји од Централна Европа спроведоа 

економски реформи со болни пораки. Затоа, тие имаа далеку помала изложеност на 

нивните финансиски пазари бидејќи применуваа строги критериуми и беа помалку 

вклучени во секјуритизацијата. Капиталот на нивните банки е речиси целосно заснован на 

средствата на сопствениците и банките на овие земји одржуваа здрав однос на заеми и 

депозити. Унгарија не е во оваа група на земји заради фактот што во 2008 година беше 

земја со висок степен на ризик во однос на влошување на финансиската состојба и 

банкарскиот сектор во голема мера беше зависен од странско финансирање.91 Иако 

Унгарија не припаѓа на еврозоната, итна финансиска помош од ЕЦБ беше упатена кон 

оваа земја поради ризикот со кој се соочуваа филијалите на австриските банки поради 

кризата. Австриските банки се особено погодени од кризата, а недостатокот на 

финансиска помош за Унгарија за нивно спасување би имало несакани импликации за 

остатокот од Европа. Колапсот на овие банки би имал сериозни последици врз европскиот 

банкарски систем.92 

 
 

 

 
 

 

                                                           
90 Vladimír Dlouhý, “Financial crisis will shape the Czech presidency”, The Financial Times, November 6, 2008, p. 

11. 

91 “Economic storms, Weathering the credit crunch”, European Economy News, N° 12 - January 2009, Magazine of 

the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, Brussels, p. 5. 

92 Hungary: The Hungarian Financial Crisis’ Impact On Austrian Banks”, October 20, 2008, Internet: 

http://www.stratfor.com/analysis/20081020_hungary_hungarian_financial_crisis_impact_austrian_banks. 
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ГЛАВА III – Влијанието на финансиката криза врз економскиот развој 

на земјите од Западен Балкан  
 

3.1. Димензии и последици од Глобалната финансиска криза врз земјите од Западен 

Балкан 

 

Глобалната финансиска криза не започна на Балканскиот регион, но кризата се 

одрази и на економијата и земјите од Западен Балкан.  

Крајот на првата деценија на дваесет и првиот век ќе биде запамтен по појавата на една од 

најголемите економски кризи. Овој пат имаше глобален карактер. Кризата се појави, 

речиси неочекувано, во средината на 2007 година во САД, но многу брзо беше пренесена 

и во другите земји во светот.  

Балканските земји, се повеќе или помалку во криза повеќе од две децении. Глобалната 

економска криза, ja направи постоечката неповолна состојба посложена и подлабочена во 

контекст на присутните нерамнотежи и ризици. 

          Реформските процеси кои беа спроведени во овој период не ги постигна 

очекуваните резултати, поради различни околности, па Западен Балкан остана 

најнеразвиениот дел од Европа. 

На почетокот на деведесеттите години од минатиот век, земјите излегоа од распадот на 

поранешна Југославија, кои имаа поповолна бизнис-средина во однос на земјите од 

Централна и Источна Европа. Настанатите промени овозможија повисок степен на 

економска слобода на стопанските субјекти и афирмација на пазарот и економија на 

слободен пазар. Само во Албанија постоеше планиран систем на економско управување, 

паралелно со социјалистичката култура.93 

Но, колапсот на поранешна Југославија и последиците кои произлегоа од тоа, доведоа до 

пад на економијата на тие земји, носејќи ги чекор наназад. 

                                                           
93 Estrih, S., M. Uvalić, M., (2008), From Iliyria Towards Capitalism: Did Labor - Management Theory Teach Us 

Anything About Yugoslavia and Transition in its Successor States?  50th Anniversary Essay, Special Issue of 

Comparative Economic Studies, Vol. 50, pp. 663 – 696. 
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                 Економската активност наеднаш опадна, многу фирми банкротираа, голем број 

на вработените останаа без работа, а паралелно со зголемувањето на макроекономската 

нестабилност, сиромаштијата на граѓаните се зголеми. Неразвиените државни институции 

беа окупирани со прашања поврзани со распадот на поранешна Југославија повеќе 

отколку со економската состојба. 

Но, и во такви околности, беа спроведени некои мерки со цел да се реформира 

економскиот и социјалниот систем. Најголем дел од нив беа краткорочни мерки насочени 

кон одржување на задоволително макроекономска стабилност и оттука, одржлив развој. 

          Западен Балкан, потоа ги започна најдлабоките реформи по 2000 година, оставајќи 

ги назад друге земји во транзиција.94 Тие спроведоа неолиберален транзициски модел, 

наметнат од страна на Меѓународниот монетрен фонд и Светската банка, која се заснова 

на постулатите на, т.н. Вашингтон консензус, како либерализација на пазарите, цените и 

надворешната трговија, брза приватизација, макроекономска стабилност и дерегулација на 

економските активности. Иако овој модел се применуваше и во земјите на Централна и 

Источна Европа, поради ситуацијата и околностите во Западен Балакан, беше помалку 

успешен во овој регион, манифестирајќи бројни слабости.95 Без земање предвид, 

постоечките специфики, според Јозеф Стиглиц, сериозна ,,системска грешка“ придонесе 

да се појават многу нарушувања и нерамнотежа, пред сè, во економската сфера. Всушност, 

тоа е една од причините зошто не се случија очекуваните ефекти од транзицијата и зошто 

економиите на овие земји се во многу полоша позиција во однос на земјите во транзиција 

на Централна и Источна Европа. 

               Гледано по земји, реформските процеси беа изведени со различен интензитет. 

Најголем напредок е направен во Хрватска, која стана членка на Европската Унија. Црна 

Гора и Македонија ја подобрија значително нивната бизнис-средина додека одредени 

подобрувања се постигнати во Србија, Албанија и во Босна и Херцеговина. 

Токму реформските процеси и постигнатата политичка стабилност овозможија 

заживување на економските активности во земјите од Западен Балкан. Но, овој тренд беше 

                                                           
94 Uvalić, M., (2003), Economic transitions in Southeast Europe, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 3, 

pp. 66-80. 
95 Dušanić, J. (2003), Transition in Serbia: two years later (srb. Tranzicija u Srbiji: dve godine kasnije), Consseco 

institut, Belgrade. 
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запрен со појава на Глобалната финансиска криза, од која призлегоа нови нестабилности и 

нарушувања. 

3.2. Влијанието на Глобалната финансиска криза од 2007 година врз реалниот сектор 

 

          Неразвиените и ранливите балкански економии манифестираа многу слабости 

поради Глобалната финансиска криза. Економската активност беше забрзано забавена, 

невработеноста беше зголемена, беше влошена внатрешната и надворешната 

нерамнотежа, задолженоста беше зголемена, приливот на странските директни 

инвестиции беше намален, а исто така, и животниот стандард. 

 

3.2.1. Влијанието врз БДП на земјите од Западен Балкан 

 

          Најдобар начин да се набљудуваат економските ефекти од Глобалната финансиска 

криза е да се анализираат економските активности.96 Бруто домашниот производ се 

користи како показател за економските активности. 

Земјите од Западен Балкан имаа солиден раст на БДП во преткризниот период. Во 2007 

година се движеше помеѓу 5% и 6% а во Црна Гора, дури повеќе од 10%. 

Табела 3.1: Реални стапки на раст на БДП во % во земјите од Западен Балкан 

Земја 2007 2008 2009 2010 2011 

Црна Гора 10.70 6.90 -5.70 2.50 2.80 

Македонија 6.15 4.95  -0.92 2.90 3.11 

Србија 5.40 3.80 -3.50 1.00 1.60 

Албанија 5.90 7.50 3.30 3.70 3.00 

Босна и 

Херцеговина 

6.12 5.58 -2.91 0.72 1.26 

Извор:*Табелата е прилагодена според податоците објавени од Еуростат (Eurostat, data for observed years). 

                                                           
96 Shelburne, R.C. (2010), Global Economic Crisis and the Transition Economies, Project LINK Conference, 

Bangkok, Thailand. 
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        Негативните ефекти од кризата веќе беа видливи следната (2008) година. Сите 

наблудувани земји, освен Албанија, доживеаја стагнација на економската активност и 

забележлив пад на БДП. Тоа беше само почетокот на кризниот период, бидејќи во 

наредната година, кризата се манифестираше во уште потешка форма. Стапките на 

економскиот раст беа негативни, во Црна Гора -5.70%, во Србија -3.50% и во Македонија 

беше најниска 0,92%. До 2010 година следеше период на бавно закрепнување на 

економската активност. 

       Последиците од кризата најмногу се манифестираа во најголемите економии, во 

Хрватска и Србија. Албанија е единствената балканска земја која немаше негативен раст 

на БДП, иако економската стагнација и таму е присутна. Тоа не се должи на 

зголемувањето на економската активност, но до ниската почетна позиција, или со други 

зборови, ниското ниво на економски развој во претходниот период.97  

Слична ситуација е кога БДП по жител се користи како показател за нивото на развој. 

Исто така, има намалување на овој показател во 2009 година. 

 

Графикон 3.1: ГДП по жител во земјите од Западен Балкан (2007 – 2011) 

Извор:Еуростат -   Eurostat, data for observed years 

 

Земјите на Западен Балкан имаат ниско ниво на БДП по жител.  

                                                           
97 R. Nikolic,, A. Fedajev, D. Riznic, ,,The effects of the economic crisis on Western Balkan countries,, ISSUE #2, 

September 2013. 
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3.2.2. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз пазарот на труд на земјите од 

Западен Балкан 

 

          Зголемувањето на невработеноста е постојан придружник на економските кризи. 

Намалената економска активност, недоволно искористениот капацитет и стечај на бројни 

деловни субјекти, доведуваат до појава на технолошки вишок и отпуштање на 

вработените. Во спротивно, невработеноста, стана глобален проблем, кој е присутен дури 

и во најразвиените земји.98 

На земјите од Западен Балкан, проблемот со невработеноста е евидентен од деведесеттите 

години на минатиот век, со појавата на политичката и економската криза. Дополнително, 

ситуацијата се влоши поради транзиционите процеси, особено приватизацијата на 

општествениот и јавниот капитал. 

Според податоците земени од табелата подолу, меѓу земјите од Западен Балкан, 

Македонија има највисока стапка на невработеност, над 30%, во Босна и Херцеговина, 

бројот на невработени се зголемува постојано и во посткризниот период. Исто така, овој 

проблем е изразен и во Србија, каде близу 23% од активното население не работи. Во 

Црна Гора ова стапка изнесува околу 20% и во Албанија 13%. 

Невработеноста е голем предизвик за земјите од Западен Балкан. 

Табела 3.2: Стапка на невработеност (%) на земјите од Западен Балкан 

Земја 2007 2008 2009 2010 2010 

Црна Гора 19.30 16.80 19.10 19.70 19.70 

Македонија 34.90 33.80 32.20 32.00 31.40 

Србија 18.27 13.63 16.34 19.18 22.95 

Албанија 13.50 13.00 13.80 13.51 13.32 

Босна и 

Херцеговина 

29.00 23.40 24.10 27.20 28.00 

Извор: Табелата е прилагодена според податоците објавени од Еуростат (Eurostat, data for observed years). 

                                                           
98 Krugman, P., End This Depression Now, 2012. 
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3.2.3. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз надворешната и внатрешната 

нерамнотежа во земјите од Западен Балкан 

 

         Нерамнотежите, надворешни и внатрешни се честа појава на модерните економии. 

Речиси и да нема земја што не се соочува со дефицит на тековната сметка во надворешно-

трговските односи или со буџетски дефицит. Негативните импликации од оваа се 

многубројни, тие се манифестираат пред сè во областа на макроекономската стабилност. 

 Распадот на југословенската федерација беше проследен со премин кон целосно 

функционална пазарна економија. Многу сектори на економиите на земјите од Западен 

Балкан не можеа да преживеат поради променетите услови на светскиот пазар, додека 

некои успешни сектори беа приватизирани, но не на начин што би ја зголемил нивната 

ефикасност. Ова влијаеше на големите промени во структурата на странските трговски 

текови на Западен Балкан. 

Сите земји на Западен Балкан извезуваат многу пониско од нивниот економски 

потенцијал, мерено според извозот по глава на жител или некој друг едноставен 

индикатор. Во структурата на нивниот извоз доминираат примарни производи, суровини и 

трудоинтензивни производи со мала нова додадена вредност. Сите овие земји се соочуваат 

со големи нерамнотежи во билансот на надворешната трговија затоа што имаат трговски 

дефицит со повеќето надворешно-трговски партнери. 

Со почетокот на Глобалната економска криза во 2008 година, дури и претходно 

малиот извоз на земјите од Западен Балкан продолжи да опаѓа. Прелевањето на 

глобалната криза во земјите од Западен Балкан се случи само неколку месеци пред да 

започне кризата во САД. Ова е доказ дека земјите од нашиот регион се значително 

вклучени во тековите на светската економија, но многу позначајно преку увозот и 

приливот на СДИ отколку преку извозот на производи на светскиот пазар. Степенот на 

отвореност на економиите на Западен Балкан е висок, претежно над 50%, освен во 

случајот на Албанија каде е околу 40%.99 Падот на извозот на земјите од Западен Балкан 

во 2008 година беше значителен и не се опорави сè до крајот на 2010 година. Извозот на 

                                                           
99 Gaučait, W., (2005) Some Aspects of Recent Trade Developments in South-East Europe (UNECE DISCUSSION 

PAPER SERIES No. 2005.6). Geneva: United Nations Economic Commission for Europe, p.3. 
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индустриски производи падна со многу повисока стапка од извозот на земјоделски 

производи, освен во Албанија и Црна Гора.100 

 

Графикон 3.2: Вкупен извоз на земјите од Западен Балкан за време на Глобалната 

економска криза (квартални податоци во милиони евра) 

 

Извор: Централна банка на Албанија, Агенцијата за статистика на Босна и Херцеговина, Хрватската 

Народна банка, Заводот за статистика на Црна Гора, Народна банка на Србија и Народна банка на 

Македонија. 

 

Европската Унија (ЕУ) е главниот извозен пазар за сите економии на Западен 

Балкан. Обично повеќе од половина од извозот од Западен Балкан оди на пазарот на ЕУ, 

освен во случајот на Црна Гора и Косово. Високото ниво на зависност од пазарот на ЕУ е 

дополнително засилено со посебните трговски преференции одобрени од ЕУ и изгледите 

за членство во оваа интеграција за земјите од Западен Балкан. Сепак, оваа голема извозна 

зависност беше и главниот канал за трансфер на економската криза од пазарот на ЕУ кон 

                                                           
100 Handjiski, B., Lucas, R., Martin, P., Selen, G. (2010) Enhancing Regional Trade Integration in Southeast Europe 

(World Bank Working Paper no. 185) Washington D.C.: The World Bank, p.10). 
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економиите на Западен Балкан.101 ЕУ е значаен надворешно-трговски партнер на САД, 

така што финансиската криза во САД влијаеше на намалувањето на побарувачката за увоз 

на стоки од ЕУ. Падот на приходите од извозот на ЕУ доведе до намалување на увозот на 

ЕУ, вклучувајќи го и увозот од Западен Балкан. 

 

Графикон 3.3: Географска структура на извозот на избрани економии на Западен 

Балкан, 2009 година 

 

Извор: Податоци од национални статистички институти. 

 

         Интересно е да се напомене дека за време на светската економска криза, падот на 

извозот на Западен Балкан во другите земји во регионот беше многу помалку драстичен од 

падот на извозот на Западен Балкан кон ЕУ. Извозот на земјите од Западен Балкан во ЕУ 

за време на кризата падна во просек за 20% во 2009 година во споредба со 2008 година, 

освен во Македонија и Црна Гора каде падот е поголем. Намалувањето на извозните 

текови во меѓурегионалната трговија на членките на ЦЕФТА во 2006 година беше 12% 

                                                           
101 Jovičić, M. (2010) Export dependence and the economic crisis in the West Balkans. Int. J. Sustainable Economy, 

2 (4), стр.473. 
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или 16%, освен во Албанија и Хрватска. Ова значи дека кризата го погоди Западен Балкан 

малку подоцна од ЕУ, но исто така и дека ЦЕФТА 2006 беше добар пазар за извоз за време 

на кризата. 

 

3.2.4. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз задолженоста во земјите од 

Западен Балкан 

   

         Задолженоста е голем проблем денес за сите држави фирми или поединци. Се 

проценува дека вкупниот глобален долг изнесува повеќе од 55 000 милијарди долари што 

е околу 140% од глобалниот бруто домашен производ.  

Многу земји се во категорија на високо задолжени, а некои од нив дури се и на работ на 

банкрот. 

Покрај ниското ниво на развој, земјите од Западен Балкан се соочуваат и со висока 

задолженост. Вкупниот износ на надворешниот долг во Хрватска (94,9%) и во Црна Гора 

(94,6%) во 2011 година се доближи до постигнатото ниво на БДП. Во поповолна позиција 

е Србија (84.9%) иако ја поминува границата на висока задолженост. Потоа следуваат 

Македонија, Босна и Херцеговина и на крај најмалку задолжена земја е Албанија 

(33.7%).102 

Покрај вкупниот долг, земјите од Западен Балкан имаат и многу висок јавен долг. Ова е 

особено видливо од 2008 година, со појава на Глобалната финансиска и економска криза. 

 

                                                           
102 R.Nikolic, A.Fedajev.,D.Riznic, ,,The effects of economic crisis in the Western Balkan countries’’, ISSUE#2, 

September 2013. 
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Графикон 3.4: Трендови на јавен долг на избрани земјi од Западен Балкан

 

Извор:Еуростат ( Eurostat, data for observed years). 

 

          Водечките економии имаат највисоко ниво на јавен долг. Јавниот долг на Хрватска 

во 2011 година изнесува 20 712 милиони евра и е поголем од пред пет години за 45%. И 

Србија овој период ја зголеми задолженоста за дури 63% и во 2011 година изнесува 14 467 

милиони евра. Албанија, исто така има високо ниво на јавен долг. 

Најдобар увид во балканските земји, за високата задолженост даваат податоците за 

учество на нивниот јавен долг во БДП. Состојбата се влошува од година во година. 

Табела 3.3: Учеството на јавниот долг во БДП (%) 

Земја 2007 2008 2009 2010 2011 

Црна Гора 27.50 29.00 38.25 40.94 45.20 

Хрватска 38.90 28.90 35.98 41.64 46.11 

Македонија 23.9 20.64 23.83 24.24 28.60 

Србија 31.17 26.87 34.02 43.47 46.45 

Албанија 54.78 53.82 59.50 58.50 58.90 

Босна и 

Херцеговина 

18.14 17.13 21.76 25.58 26.09 

Извор: Табелата е прилaгодена спорeд податоците објавени од Еуростат (Eurostat, data for observed years). 
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Јавниот долг во Албанија е приближно 60% од БДП, а земји со висок јавен долг се и 

Србија, Хрватска и Црна Гора. Другите две балканси земји, Босна и Херцеговина и 

Македонија имаат ниско ниво на јавен долг. 

Во денешно време, јавниот долг е најголемиот проблем на земјите од Западен Балкан. Со 

оглед на тоа дека буџетскиот дефицит расте овие земји постојано ќе се соочуват со 

влошување во ова област. Ова, дополнително ќе го отежне и онака тешкото сервисирање 

на јавниот долг. 

 

3.2.5. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз странските директни 

инвестиции – СДИ во земјите од Западен Балкан 

 

          Странските директни инвестиции се најголема можност за развој на компаниите од 

Западен Балкан и најдобар начин за зголемување на производството, вработеноста, 

извозот и животниот стандард на долг рок. 

Поради лошата состојба на нивните економии, земјите од Западен Балкан очекуваа, 

странските директни инвестиции да направат посебен придонес за излез од економската 

криза.103 Тие требаше да придонесат за ревитализација на производството, особено во 

индустријата и земјоделството, намалувањето на невработеноста и долгорочно 

одржливиот развој. 

         Сметано како целина, инвестициите во балканските земји беа недоволни. Во 

периодот 2007 – 2011 година, вкупниот нето-прилив на странски директни инвестиции 

изнесуваше околу 32.5 милијарди евра. Финансиската криза влијаеше на натамошниот пад 

на веќе недоволните инвестиции. 

Во овој временски период, најмногу се инвестирало во Хрватска, околу 12 милијарди евра 

или 36% од вкупните странски директни инвестиции во оваа област. Потоа доаѓа Србија 

со 8.9 милијарди евра или 27% од вкупните инвестиции во овој регион. Само овие две 

земји соочинуваат 63% од вкупните инвестиции во Западен Балкан. 

                                                           
103 Stojanović, B., (2005), Transition in Serbia (srb. Tranzicija u Srbiji), Institute for European studies, Belgrade. 
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Најнизок странски директен прилив на инвестиции има Македонија и Босна и 

Херцеговина. Со оглед на нивото на економски развој, Албанија има солидно ниво на 

странски директни инвестиции, кои изнесуваат повеќе од 4 милијарди евра. 

 

Графикон 3.5: Нето-приливи на странски директни инвестиции на земјите од 

Западен Балкан 

 

Извор: Еуростат (Eurostat, data for observed years). 

 

         Покрај недостатокот на инвестиции, инвестициските модели се различни од земјите 

од Централна и Источна Европа. Приближно 2/3 од инвестициите во балканските земји е 

инвестирано во секторите како што се: банките, телекомуникациите, недвижностите, 

трговијата. Тие се сектори кои не призведуваат производи за тргување и затоа не 

придонесуваат за зголемување на извозот. 

Причините за недоволниот прилив на странски директни инвестиции треба да се бараат во 

присуство на бројни ризици, пред сè од политичка и економска природа. 

Земјите од Западен Балкан сè уште не создале поволно деловно опкружување за 

привлекување на странски директни инвестиции. 
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3.2.6. Влијанието на на Глобалната финансиска криза врз животниот стандард на 

населението 

 

        Долготрајната економска криза имаше значително влијание врз животниот стандард 

на граѓаните на земјите од Западен Балкан. Поради Глобалната финансиска криза дојде до 

драстично намалување на и онака ниските примања на граѓаните на овие земји. 

Падот започна во деведесеттите, со распадот на поранешна Југославија. Одреденото 

закрепнување, евидентирано по 2000 година, не придонесе значително за подобрување на 

општата благосостојба на луѓето. Денес, Западен Балкан е регион со најнизок животен 

стандард во Европа. Платите се исклучително ниски. Во поповолна ситуација е Хрватска 

иако заостанува во споредба со многу земји во транзиција од Источна и Централна 

Европа. 

 

Табела 3.4: Плати платени во март 2011 година (во евра) 

Земја Просечна плата 

Црна Гора 484 

Хрватска  755 

Македонија 367 

Србија 357 

Босна и Херцеговина 418 

Извор: Табелата е прилагодена според податоците објавени од Евростат. 

 

Разликите во платите се присутни и во самите балкански земји. Хрватска има двојно 

повисоки плати од Македонија и Србија. 

        Покрај тоа, постои значителен степен на социјална нееднаквост (нееднаквост во 

приходите) на овие земји. Овие нееднаквости се појавија уште во деведесеттите со 

колапсот на социјализмот и транзицијата кон капиталистички начин на водење бизнис. 
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Тоа го покажува и GINI-коефициентот104. Во однос на Балканските земји, GINI-                  

-коефициентите имаат различна вредност. 

 

Табела 3.5: Состојба на нeеднаквост во општеството според GINI-коефициентот 

Земја GINI-коефициент Година 

Црна Гора 24,3 2010 

Хрватска  32,0 2010 

Македонија 44,2 2008 

Србија  28.2 2008 

Албанија 34.5 2008 

Босна и Херцеговина 36.2 2007 

Извор: Табелата е прилагодена според податоците објавени од Светската банка (World bank, data for observed 

years). 

 

Иако годината на наблудување е различна, Македонија и Босна и Херцеговина имаат 

највисоки социјални неднаквости, а најниски нееднаквости имаат Црна Гора и Србија. 

             Како важен показател за животниот стандард е состојбата на сиромаштијата во 

општеството. Последиците од долготрајната криза во оваа област се многу изразени. 

Загрозена е животната егзистенција на голем дел од населението, значителен број луѓе 

живеат под прагот на сиромаштија. 

 

 

 

 

                                                           
104 * GINI- коефициентот, именуван според авторот Корадо Gini, го мери степенот до кој распределбата на 

доходот или потрошувачката меѓу поединците или домаќинствата во економијата отстапува од совршено 

еднаква распределба. 

0% укажува на совршена еднаквост, а 100% означува највисока нееднаквост помеѓу вредностите. 
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Табела 3.6: Население под прагот на сиромаштијата 

Земја Население под прагот на 

сиромаштија (%) 

Година 

Црна Гора 6.6 2010 

Кроација 20.6 2010 

Македонија 30.9 2010 

Србија  9.2 2010 

Албанија 12.5 2008 

Босна и Херцеговина 18.6 2007 

Извор: Табелата е прилагодена според податоците објавени од CIA, (The World Factbook, data for observed 

years). 

 

Во Македонија, една третина од населението живеат под прагот на сиромаштијата. Црна 

Гора (6.6%) и Србија (9.2%) се во поповолна позиција. 

 

3.2.7. Влијанието на Глобалната финансиска криза врз банкарскиот сектор на 

земјите од Западен Балкан 

 

           Земјите од Западен Балкан поминаа долг пат од радикални реформи до 

заздравување. Меѓу другото беше покажан висок степен на виталност и способност за 

зајакнување на депозитниот потенцијал на банките и враќање на изгубената доверба на 

јавноста.105 

Без разлика кои се начините на институционалните и административните промени за 

секоја земја, речиси во идентични области ги направија потребните  структурни реформи, 

како и во случајот на банкарскиот сегмент. Ваквата позиција на банкарскиот сектор во 

                                                           
105 М.Ganic, , ,  The impact of F i n a n c i a l  C r i s i s  o n  t h e  B a n k i n g  S e c t o r  o f  W e s t e r n  B a l k a n s :  C r o s s - c o u n t r y  

C o m p a r i s o n  A n a l y s i s ,  J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  D e c e m r e r  2 0 1 2 .  
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Западен Балкан е резултат на структурни реформи спроведени во повеќето банки на овие 

земји во 90-тите години на минатиот век сигнализирајќи го почетокот на трансформација 

од социјалистички систем во приватен систем и пазарна економија. 

        Постигнат е значителен напредок во приватизацијата на банкарскиот сектор. Со 

својата сеопфатност, реформите ја променија целата структура на банките на 

сопственички, организациски и деловен план. Реформите создадоа поволни услови за влез 

на приватен капитал и отстранување на бариерите за влез на странски (западни) банки. 

Дополнително, нискиот кредибилитет на Западен Балкан, отсуството на кредитни рејтинзи 

ги принудуваа банките да позајмуваат во странство со многу неповолни услови. 

          Усвојувањето на нови закони создаде рамка што се однесуваше на инструментите и 

институциите на банкарскиот сектор. Промените кои подоцна беа направени беа со цел 

зајакнување на финансискиот систем на Западен Балкан со соодветни различни понуди на 

банкарски производи и услуги. Спроведувањето на овие промени доведе до значителни 

подобрувања во речиси сите балкански економии. 

         По периодот на кредитниот ,,бум“ помеѓу 2003 и 2007 година, кој се карактеризира 

со силен кредитен раст, економијата на Западен Балкан забележа надолен тренд на 

економски раст во периодот помеѓу 2008 – 2010 година, како резултат на Глобалната 

финансиска криза. 

Кредитната експанзија на западните банки предизвика нестабилност во многу економии 

во транзиција каде тие банки оперираа. Сето ова резултираше со зголемување на лошите 

кредити и намалувањето на банкарските депозити во банкарскиот сектор на овие земји. 

         Зголемувањето на лошите кредити и намалувањето на депозитите во 2008 и 2009 

година ги ,,затегнаа“ заемите во овој временски период. Во овој поглед, во Албанија, на 

пример, лошите заеми (нефункционалните кредити) се зголемија од 3.2% во 2007 година 

на 4.7% во 2008 година и 9.1% во 2009 година. Негативниот тренд продолжува и во првите 

два квартали на 2010 година. Исто така, во Црна Гора, нефункционалните кредити се 

зголемија од 3.7% во 2007 до 7.2% во 2008, 13.5% во 2009 и за 16.6% и 16.5% во првиот и 

вториот квартал од 2010 година респективно. 
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         За некои други земји, негативниот развој се рефлектираше во затегнување на 

банкарските депозити. На пример, во Хрватска стапката на депозитите се намалува од 

27.2% во 2007 година на 7.4% во 2008 година, -15.2% во 2009 година и уште повеќе во 

2010 година, -25.7% во првиот квартал и -21.8% во вториот квартал (како што може да се 

види во табелата подолу). 

Табела 3.7: Стапка на депозити на одредени земји од Западен Балкан 

Земја 2007 2008 2009 2010- 2010- 

Албанија / 14.8 -0.1 14.8 17.3 

Босна и 

Херцеговина 

36.1 15.4 -3.6 6.8 4.9 

Хрватска 27.2 7.4 -15.2 -21.8 -17.3 

Македонија 31.4 23.5 4.6 14.4 14.0 

Црна Гора 94.4 -4.8 -8.3 2.9 -6.2 

Србија 46.9 8.8 23.6 23.3 21.3 

Извор: Табелата е прилагодена според податоците објавени од EU Candidate and Pre-accession Countries”; 

Economic Quarterly – CCEQ ECFIN Unit D-1 (8 October 2010 & 12 January 2011). 

 

Графикон 3.6: Нефункционални кредити наспроти тоталните кредити во банките на 

земјите од Западен Балкан
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Лошите кредити и намалувањето на банкарските депозити ги ограничуваат кредитите, 

инвестициите и економскиот раст. 

Според анализирањето на економските последици на Глобалната финансиска криза 

можеме да кажеме дека Глобалната криза ја влоши и онака сложената економска реалност 

на балканските земји. Се појави кризната рецесија. Последиците се најизразени кај 

водечките економии, Хрватска и Србија. Неразвиени, заостанати и ранливи од оваа криза, 

овие земји доживеа нов пад. Поранешниот солиден економски раст е запрен, деловното 

опкружување влошено, конкурентноста на економијата намалена. 

Во такви услови, но и поради Глобалната криза, приливот на странските директни 

инвестиции беше многу низок, невработеноста беше зголемена, дополнително животниот 

стандард е многу низок со тенденција на постојано зголемување на сиромаштијата. 

Денес, земјите од Западен Балкан имаат тенденција да постигнат две основни цели: 

политичка стабилност и оддржлив економски раст. 
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ГЛАВА IV – Економски последици од финансиската криза врз 

економијата на Република Македонија  
 

4.1. Влијанието на финансиската криза врз економската активност во Република 

Македонија 

 

Најголемата светска економска криза, иако креирана однадвор, свој одраз бележи и 

врз македонската економија. Речиси е невозможно да се остане настрана од ударот на 

глобалните економски текови кои оставија последици врз македонското стопанство и 

економијата. Пред сè, тоа се должи на зависноста на малата и отворена македонска 

економија од побарувачката на производи во земјите членки на Европската Унија, која 

значително се намали заради економската криза. Економијата на Република Македонија, 

како и нејзиниот раст беа добро позиционирани. Имено, конзервативната фискална, 

монетарна и финансиска политика им даде простор на македонските власти да се соочат 

со излевањето на светската криза. Како резултат на тоа, Република Македонија избегна 

голем пад на производството и проблематичен одлив на капитал. Земјата беше добро 

позиционирана кон враќање на растот откако ќе се подобри состојбата во Европа.106 

Во периодот 2006 – 2008 година економијата растеше со просечна стапка од над 5,5 

%, а стапката на раст од 6,5 % во 2007 година е највисока во независната македонска 

држава. Високиот оптимизам кај економските субјекти беше следен со „бум“ во 

кредитната активност, во услови на речиси балансиран буџет. Овој тренд беше повторно 

прекинат со настапот на Глобалната финансиска и економска криза. За нашата млада 

економија ова беше првата глобална рецесија. Извозот драстично опадна, што придонесе 

дефицитот во тековната сметка од платниот биланс да достигне 12, 7 %. Меѓународните 

финансиски институции не понудија речиси никаква поддршка за справување со кризата 

во првите неколку години од нејзиното настанување. Ниското ниво на јавен долг 

обезбедуваше значителен фискален простор за стимулативни антикризни мерки, но 

проблемите со финансирањето на дефицитот станаа акутни. Меѓународните финансиски 

пазари беа целосно замрзнати од септември 2008 година до почетокот на јуни 2009 година 

кога се издаде еврообврзница. НБРМ овој пат примени остра монетарна контракција. 

Референтната каматна стапка пролетта 2009 година достигна 9%; замре кредитната 

                                                           
106 http://macedoniaonline.eu/content/view/23138/45/ 
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активност, а монетарните агрегати М1 и М2, кои растеа со висока годишна стапка во 

изминатите неколку години, забележаа намалување од -4,1 и -14,3, респективно. Со 

негативна стапка на раст од -0,4 % во 2009 година влеговме во рецесија. Заздравувањето 

во наредните две години одеше бавно. Со повторниот пад на економијата за 0, 5 % во 2012 

година Македонија забележа рецесија со „двојно дно“.107 

Во основа македонската економија беше изложена кон светската финансиска криза 

и рецесијата преку два канали, финансискиот систем и надворешната трговија. 

Негативните ефекти од финансискиот канал беа лимитирани поради цврстината на 

банкарскиот сектор и неизложеноста кон ризични странски средства. Впрочем, 

независната оценка на Мисијата за оценка на финансискиот систем на ММФ и Светската 

банка спроведена во март и април 2008 година, гласеше дека финансискиот систем на 

Македонија не е особено ранлив на скорешни макроекономски шокови или шокови на 

финансискиот сектор. Македонскиот банкарски сектор кој сочинува повеќе од 90% од 

финансискиот сектор, ја финансира кредитната експанзија од свои сопствени извори, 

односно од депозити. За разлика од Бугарија, Србија, Хрватска, Романија и повеќето земји 

од Централна Европа, во Македонија дури по значителната експанзија во 2007 и 2008 

година соодносот на банкарските депозити и кредитите достигна 90%. Таа не ја 

финансираше својата експанзија со странски средства. Затоа, наглиот скок на цената на 

капиталот за економиите во подем веднаш по колапсот на „Lemhan brothers“ не 

претставуваше позначаен проблем за македонските банки. Сепак, веднаш по колапсот на 

финансиските пазари во светот македонските банки реагираа прудентно и веќе во 

последниот квартал на 2008 година значително го намалија кредитниот раст. 

И додека релативната изолација од светскиот финансиски пазар претставуваше 

брана за контаминација од негативните ефекти од кризата, поради високата интеграција во 

меѓународната трговија рецесијата во светската економија брзо се пренесе врз 

македонската економија. Намалената странска побарувачка и високиот пад на цените на 

металите предизвикаа пад на извозот во последниот квартал на 2008 година, а 

економскиот раст забави на околу 2% споредено со околу 6% раст во претходните три 

квартали.  

                                                           
107 Славески, Т., Економската криза во независна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 

Економија и бизнис, печатено издание, јуни 2020 г. 
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4.2. Ефектите од кризата во Република Македонија во однос на клучните 

макроекономски индикатори 

 

Последиците од економската криза сериозно се одразија врз економиите на сите 

земји членки на ЕУ и земјите кандидати, што е уште еден доказ дека кризата не познава 

граници, етничка припадност, нации, раси, религија, пол и националност.108 

Иако на почетокот на кризата во земјата не се чуствуваа големи промени во поглед 

на макроекономските индикатори сепак економскиот раст во земјата се забави бидејќи, 

европските земји се најголеми трговски партнери на земјата.109 А, сето тоа секако има 

влијание на макроекономската стабилност, одржување на стапката на инфлација во 

предвидената рамка и дополнително намалување на невработеноста.110 Притоа не треба да 

се занемари фактот дека кризата донесе во голема мера несигурност кај инвеститорите 

што планираа да инвестираат, а со тоа и да отворат нови работни места. Но, сепак шефот 

на мисијата на ММФ во Македонија, сметаше дека директното влијание на кризата врз 

економијата на земјата не е толку големо111, односно тој истакна дека: „Ова не е позитивен 

развој во однос на некои инвестиции што ги имате, но вашите банки се стабилни и не 

зависат од нивните филијали во Грција. Се надеваме дека оваа состојба ќе се стабилизира, 

но ризиците остануваат високи “.112 

Финансиската криза доведе до невидена употреба на нестандардни алатки за 

монетарна политика од две причини. Прво, централните банки мораа да интервенираат на 

финансиските пазари за да ги спречат проблемите со ликвидноста и солвентноста од 

евентуално распаѓање на механизмот за монетарно пренесување. Бидејќи монетарната 

                                                           
108 Veljanovski: Makedonija Prezede Serija Aktivnosti za Ublazuvanje na Posledicite od Ekonomskata Kriza. 

Dnevnik. September, 2012. 

109 Optimism about Macedonia’s Economic Prospects, Set times The News and Views from Southeast Europe 

November,2011See:http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2011/11/07/ 

feature-02. 

110 IMF Satisfied with the Fiscal and Monetary Policy. Utrinski Vesnik. April, 2013. 

111 Vlada Na Republika Makedonija: Ne se Ocekuvaat Poseriozni Posledici vrz Makedonskata Ekonomija od 

Grckata Kriza. June, 2012. 

112 Ibid. 
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политика требаше да се олесни над она што може да се постигне со намалување на 

краткорочните каматни стапки близу до нивната долна граница, голем број централни 

банки мораа да водат алтернативни политики за квантитативно и кредитно олеснување. 

Така, се става под знак прашалник дека краткорочната каматна стапка контролирана од 

политиката е единствената алатка на монетарната политика.113 За време на кризата, 

централните банки се преселија од традиционалниот начин на водење на монетарната 

политика кон комбинирање на целите на монетарната и финансиската стабилност. 

Множеството инструменти стана посложен и поради неконвенционалните мерки, 

дизајнирани да го надминат периодот на вонредни околности што влијаат на 

перформансите на стандардните инструменти. Новиот сет на инструменти беше насочен 

кон зајакнување на финансиската стабилност и економското закрепнување.114 

Развојот на економијата, зголемувањето на економскиот раст и домашните и 

странските инвестиции треба да бидат главните цели на економската политика на една 

земја. Потребата за поврзување на економските политики станува основен предуслов за 

воспоставување и спроведување на стабилно макроекономско управување. Некои од 

политиките вклучуваат намалување на долгот кон странство и внатрешно, зголемување на 

капиталните инвестиции, ревитализација на индустријата и градежништвото, како и 

реализација на нови проекти во патната и железничката инфраструктура и во 

енергетиката. Додека пак, ММФ сè уште сугерираше дека најдобриот начин за една 

економија да ги подобри своите перформанси е да се спроведат проекти како што се 

железници, патишта, енергетски објекти и сл. 

 

 

 

                                                           
113 Fahr, S., Motto, R., Rostagno, M., Smets, F., Tristani, O. Lessons for Monetary Policy. Strategies from the 

Recent Past. Sixth ECB Central Banking Conference, 2010.p. 27. 

114 Bogov: Iskusivme i naucivme mnogu od dolznickata kriza. Tocka. April 26, 

2013.See:http://tocka.com.mk/1/93586/bogoviskusivme-i-naucivme-mnogu-od-dolznickata-kriza. 
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4.3. Ефектите врз економскиот раст и БДП 

 

За време на економската и финансиска криза речиси сите развиени земји забележаа 

значително забавување, па дури и негативни стапки на економски раст. Намалувањето на 

БДП во развиените економии, според ММФ претставува еден од основните предизвици во 

одржувањето на финансиската стабилност на глобално ниво. Така, во 2009 година, 

глобалниот БДП забележа годишен пад од 1,3%, при што тоа резултираше со пад на БДП 

во сите развиени економии. 

Негативните ефекти, иако преку индиректните канали на трансмисија, не ги 

заобиколија ниту брзорастечките и економиите во развој, коишто се соочија со значително 

забавување на домашната економска активност. За разлика од првата половина на 2008 

година, кога преовладуваше мислењето дека финансиската криза нема во голема мера да 

се почувствува во овие земји, по радикалното заострување на кризата во последниот 

квартал од годината се покажа дека ниту една земја не остана имуна на нејзините 

негативни ефекти. Практиката ја потврди неодржливоста на мислењето дека динамичниот 

економски раст на брзорастечките економии ќе продолжи и ќе биде доволно силна 

противтежа, којашто на глобално ниво ќе придонесе за неутрализирање на економското 

забавување во развиените земји. Имено, во сите брзорастечки економии се забележува 

значително забавување на економскиот раст во однос на претходната година. 
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Табела 4.1: Стапка на економски раст (годишен пораст на БДП) 2007 – 2009 

Региони и држави Годишен пораст на БДП 

2007 2008 2009 

Глобално ниво 5,15%  3,20%  -1,32% 

Развиени земји 2,71%   0,85%  -3,79% 

Еврозона 2,67% 0,86%   -4,23% 

Брзорастечки и 

економии во 

развој 

8,34% 6,11%  1,58% 

Македонија 5,86%   5,00%   -2,00% 

Најголеми надворешно-трговски партнери на Република Македонија на 

страната на извозот 

Србија 6,91%  5,43%  -2,00% 

Германија 2,51%   1,29%  -5,61% 

Грција 4,04%   2,93%   -0,20% 

Бугарија 6,16%   6,02%   -2,00% 

Италија 1,56%   -1,04%  -4,45% 

Извор: База на податоци на ММФ, октомври 2008 година и април 2009 година. 

 

Главен индикатор за промените кои настанаа како резултат на економската криза е 

економскиот раст на земјата. Забележаниот раст на БДП во првите три тримесечја во 2008 

година од просечно 6%, се намали на 2% во последниот квартал, што само по себе укажа 

на почетокот на влијанието на кризата врз нашата економија. Тенденцијата на намалување 

на економскиот раст продолжи и во текот на 2009 година, па вториот квартал од 2009 

година Република Македонија го заврши со -1.4 БДП.115 Сепак бројките, кои се 

најрелевантен показател, укажуваат дека забавувањето на економската активност на 

Република Македонија е значително помало во споредба со земјите во Европа и регионот. 

Ударот е присутен и кај нас, но амортизиран со серија антикризни мерки кои ги понуди 

владата. Само за споредба, двоцифрено намалување на економската активност бележат 

                                                           
115 Државен завод за статистика, 18.09.2009 година, http://www.stat.gov.mk/pdf/2009/3.1.9.05.pdf. 
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Турција, Украина, Естонија, Литванија, а на врвот на оваа листа е Латвија каде 

негативниот економски раст изнесува 18.7% во вториот квартал од 2009 година. 

Генерална е проекцијата на забавена економска активност кај сите најголеми економии на 

Европската Унија, но силно се погодени и земјите од регионот. Меѓу поголемите трговски 

партнери на Република Македонија, Германија беше погодена со 7.1 негативен раст, а 

уште повеќе Словенија која и покрај пакетите антикризни мерки со кои директно се 

субвенционираа фирмите забележа пад од 9.3%. 

Намалувањето на извозот продолжи во првото тримесечје на 2009, коешто имаше 

клучно влијание врз падот на бруто домашниот производ во овој период од 0, 9% на 

годишна основа. Во првата половина на 2009 годината, економијата влезе во зоната на 

негативни годишни промени, при што просечниот пад на БДП во овој период изнесува 1, 

2%. Сепак, може да се каже дека контракцијата на активноста е значајно помала 

споредено со останатите економии во регионот и во Европа. Ваквата умерена стапка на 

пад најмногу се должи на позитивниот придонес на нето-извозот кон БДП, односно на 

повисокиот пад на увозот од извозот. Дополнително, падот на БДП беше релативизиран и 

од поголемата отпорност што ја покажа личната потрошувачка, при сè уште стабилни 

приходи на населението. 

Забавувањето на економскиот раст, како и постојаното надолно ревидирање на 

очекуваните стапки на економски раст во наредните две години во земјите коишто се 

најзначајни надворешнотрговски партнери на страната на извозот на Република 

Македонија, во голема мера придонесе за материјализација на индиректните негативни 

ефекти на кризата и во домашната економија. Забавувањето на економската активност и 

потрошувачката во овие земји имаше негативен ефект врз нивото на извозната 

побарувачка и позицијата на македонските извозни компании. Во такви услови, и во 

Република Македонија неизбежно дојде до влошување на надворешната позиција, 

забавување на економската активност, како и значително надолно коригирање на 

очекуваните стапки на раст. 

Економското закрепнување од кризата започна во 2010 година така што БДП 

изнесуваше 1, 9%. 
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Графикон 4.1: Раст на БДП во Македонија за период од 2001 – 2012 година 

 

Извор: ММФ, Светски економски преглед, октомври 2010 година, април 2012 година, јули 2012 година и 

октомври 2012 година и База на податоци на ЕБОР. 

 

Од графиконот може да се види дека, иако одредено економско закрепнување се 

чинеше евидентно во првата половина на 2011 година, економската активност беше 

намалена во втората половина од годината и во првата половина на 2012 година. И покрај 

намалувањето на економската активност во втората половина на 2011 година, во 

Македонија беше евидентиран позитивен економски раст во 2011 година. Краткорочните 

економски перспективи за Македонија остануваат слаби и слабостите се зголемија како 

резултат на кризата во еврозоната. Слабостите во финансискиот сектор предизвикуваат 

загриженост, со оглед на тоа дека најголемиот дел од банкарскиот систем е во странска 

сопственост, а земјата се потпираше на финансирање од странство.116 

 

 

 

 

 

                                                           
116 ЕБОР, јули 2012 година. 
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4.4.  Ефектите врз пазарот на труд (нивото на вработеност и невработеност) 

 

Пазарот на трудот за време на економска и финансиска криза е еден од 

најосетливите макроекономски сегменти. Всушност, може да имаме висок или стабилен 

БДП, но тоа ништо не значи за пазарот на трудот, бидејќи економските и финансиските 

кризи во најголема мера влијаат на вработеноста и зголемување на стапката на 

невработеност. Голем дел од економистите и политичарите сметаат дека создавањето на 

нови работни места е многу тешко изводливо после економска и финансиска криза, тие 

делат исто мислење дека полесно е да се врати стапката на раст на БДП, отколку да се 

створат услови за нови вработувања. 

Доколку пристапиме кон анализа на ефектите на кризата кои го погодија пазарот на 

труд, односно стапката на невработеност, несомнена е констатацијата за масовен тренд на 

зголемување на бројот на лица кои останаа без работа на ниво на ЕУ како резултат на 

кризата. Република Македонија се наоѓа високо на европската листа според стапката на 

невработеност, но стапката на невработеност во земјата во првиот квартал од 2009 година 

изнесуваше 32.7%, што е најниско ниво во споредба со изминатите десетина години, ако 

се има предвид дека во 1998 година стапката на невработеност изнесуваше околу 40%, а 

во 2006 изнесуваше 36%. За разлика од константно високата стапка на невработеност во 

Република Македонија, која континуирано е присутна во изминатите петнаесетина 

години, на европско ниво Литванија, Естонија, Словачка, Турција, Словенија, бележат 

висок тренд на зголемување. Интензивните интервенциски мерки и политики сепак 

успеаја да превенираат натамошен раст на невработеноста во Република Македонија, иако 

справувањето со овие високи стапки на невработеност останува еден од најголемите 

предизвици за владеjачката гарнитура. 

Покрај општите показатели за нивото на економската активност на 

земјата, доколку ги погледнеме показателите за промените на пазарот на 

труд, сиромаштијата и распределбата на доходот, податоците нè враќаат во 

македонската посттранзициона економска реалност, која не нуди простор 

за голем оптимизам. Исклучително високата стапката на невработеност 

остана над 30% во текот на целиот период од почетокот на приватизацијата 

и трансформацијата на економскиот систем, од 1994 година, па сè до 2012 
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година. Стапката на невработеност анализирана во периодот од почетокот 

на Глобалната економска криза остана над 30%, забележувајќи пад од 33,8% 

во 2008 година до 31% во 2012 година, задржувајќи нé во категоријата на 

земји со највисока стапка на невработеност на ниво на Европа. Во текот 

на 2013 година стапката на невработеност се намалуваше, но остана на 

исклучително високо ниво од 29%.117 

 

Графикон 4.2: Стапката на невработеност во % 

 

Извор: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012. 

 

Додека стапката на невработеност бележеше незначителни намалувања 

во периодот од 2007 до 2013 година, сиромаштијата и нерамномерноста 

во распределбата на приходите бележеа пораст. Според податоците на 

Државниот завод за статистика (ДЗС), стапката на релативна сиромаштија 

од 19% во 1997 година, расте на 30,4% во 2011 година. Последните пресметки 

на Лаекен индикаторите за сиромаштија за 2011 година, покажуваат дека 

50,9% од населението живее во сиромаштија или социјална исклученост, 

                                                           
117 Проценет податок врз основа на кварталните податоци од Анкетата за работна сила 2013 г. на Државен 

завод за статистика, достапни на http://www.stat.gov.mk/ PrethodniSoopstenijaOblast.aspx?id=98&rbrObl=14. 

http://www.stat.gov.mk/
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додека 27,1% од населението во Македонија живее под линијата на 

сиромаштија.118  

Нерамномерноста во распределбата на приходите, исто така, 

се зголемува во разгледуваниот период, па така доколку се земат податоците 

на Светска банка за GINI-коефициентот во 1998 година тој изнесува 28.1, 

додека во 2010 година, тој расте до 43,6. Државниот завод за статистика 

во 2012 година првпат го измери GINI-индексот за Македонија за 2010 

година кој изнесуваше 40.8, додека последниот податок на ДЗС за индексот од 2011 

година изнесува 39,2. Изразеното зголемување на нееднаквоста 

помеѓу богатите и сиромашните во Македонија се согледува и преку 

анализата на уделот во приходите, каде во 2000 година најбогатите 10% 

располагале со 25,8% од вкупниот доход, a во 2010 година со 31,9%, додека 

пак најсиромашните 10% во 2000 година располагале со 2,4% од вкупниот 

доход, а во 2010 година само со 1,9%.119 

Во периодот од 2007 до 2012 година продолжува трендот на пораст на 

стапката на вработеност (вработени лица од 15 до 64 години), од 41,9% во 

2008 до 44% во 2012 година. Последните податоци од кварталните анализи 

во Анкетата за работна сила на ДЗС за 2013 година, исто така, бележат 

пораст на стапката на вработеност, па така стапката на вработеност во 

четвртиот квартал изнесува 46,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Државен завод за статистика, Соопштение „Лаекен индикатори за сиромаштијата“, јануари 2014, 

достапно на http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115. 

119 Светска банка, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/indicator/ 

SI.DST.10TH.10/countries. 
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Графикон 4.3: Стапката на вработеност во % 

 

Извор: Eurostat, March 2012. 

 

Иако движењата кај вработеноста бележат тренд на пораст од 2005 

година, сепак Македонија останува со многу ниски стапки на вработеност 

споредено со регионот и со просекот на Европската Унија, каде стапката 

на учество на вработените во вкупното работоспособно население во 2012 

година изнесува 64,1% (ЕУ – 28).120 

Според податоците на Државниот завод за статистика во периодот од 

2008 до 2012 година стапката на вработеност расте, но со побавно темпо 

споредено со периодот 2003 – 2008 година. Бројот на нови креирани работни 

места во периодот од 2008 до 2012 година е околу 41.608 (8.322 нови работни 

места годишно во просек), наспроти 85.615 нови креирани работни места 

во периодот од 2004 до 2008 година (21.404 нови работни места годишно во 

просек).  

Како клучни фактори кои го детерминираат нивото на вработеност во 

земјата, а и на земјите од регионот, се издвојуваат ниското ниво на економски 

развој, ниската ефикасност на пазарот на труд и високото учество на 

                                                           
120 Европско статистичко биро, Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. 
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долгорочната невработеност, додека квалитетот на образованието не влијае 

на стапката на вработеност со интензитет како претходно набројаните 

фактори.121 

 

4.5. Ефектите врз трговијата и билансот на тековната сметка  

 

Негативните економски ефекти од Глобалната криза врз реалниот сектор стигнаа со 

нужен time lag. Имено, според податоците на македонската Централна банка, Македонија 

во 2007 година оствари стапка на раст на БДП од 6,5%, а во 2008 година од 5,5%. Во 2009 

година стапката на раст беше негативна и изнесуваше -0, 4%. Надворешната трговија, т.е. 

смалената странска побарувачка за македонски производи, беше основниот 

трансмисионен механизам на негативните ефекти од Глобалната криза врз македонската 

економија. Околу, 50% од македонскиот извоз на добра и услуги е насочен во пет земји: 

Германија, Грција, Србија, Бугарија и Италија. Глобалниот ефект од намалувањето на 

македонскиот извоз во 2009 година (кога Македонија оствари негативна стапка на раст на 

БДП) во однос на 2008 година изнесуваше 1,2 милијарди долари, т.е. намалување од 30%. 

Притоа, најголемо опаѓање на надворешнотрговската размена е евидентирано со Грција, 

којашто и најсилно беше погодена од Глобалната криза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 Mojsoska-Blazeski N., Kurtishi N., “The Macedonian Labour Market: What makes it so different?”, MPRA 

Paper No. 42045, 2012, достапно на http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42045/ 
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Табела 4.2: Странската побарувачка за македонски производи 

Вкупен извоз  

(година) 

Вкупен извоз  

(во милијарди долари) 

Ефект врз извозот 

2008 3,9 Намалување 1,2 мрд 

долари 2009 2,7 

Вкупен извоз  

(земја/година) 

Вкупен извоз  

(во мрд.долари) 

Ефект врз извозот 

Грција 2008 536 Намалување 146 мрд 

долари Грција 2009 290 

Германија 2008 565 Намалување 146 мрд 

долари Германија 2009 450 

Италија  2008 321 Намалување 103 мрд 

долари Италија 2009 218 

Извор: Државен завод за статистика: Статистички годишник на Република Македонија за 2010 и 2011. 

 

Факторите со ограничувачко дејство врз порастот на македонскиот БДП во екот на 

кризата и во посткризниот период Државниот завод за статистика ги класифицираше на 

следниов начин:122 

 намалена странска побарувачка 25% 

 намалена домашна побарувачка 20% 

 неизвесно економско окружување 6% 

Смалената странска побарувачка, откажувањето на нарачките од страна на странските 

партнери на македонските фирми, како и смалената домашна побарувачка имаа повратно 

дејство врз намалувањето на производството на фирмите (посебно на извозните) и на 

нивните можности за редовно сервисирање на обврските кон банките за порано 

мобилизираните кредити. Нефункционалните кредити на претпријатијата во 2008 година 

пораснаа за 6,7%, а во 2009 година дури за 34,8%.123 Неизвесното економско окружување 

и неповолната перцепција на регионот од страна на странските кредитори и инвеститори 

дополнително ја усложнија ситуацијата на секторот на претпријатијата.  

                                                           
122 ДЗС, 2011, стр. 13. 

123 НБРМ, мај 2011, стр. 61. 
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Во поглед на буџетскиот дефицит Македонија во периодот од 1995 до 2008 година 

бележеше вонредно ниски буџетски дефицити, кои се движеа во распонот од - 0,4%, до -

1%. Во одделни години (1999 и 2004) буџетското салдо беше урамнотежено, а 2005 година 

и 2007 година дури имавме и благ суфицит. Мал исклучок од ваквата долгорочна 

тенденција прават само конфликтните 2001 и 2002 година, кога буџетскиот дефицит 

изнесуваше -5,9% и -5,6% респективно. Благодарение на ваквата политика, Македонија 

успеа да креира широк фискален простор (учеството на јавниот долг во БДП во 2008 

година изнесуваше само 23%), што е извонредно значајно за дејствување на буџетската 

политика во услови на надолната фаза на бизнис-циклусот, т.е. во услови на рецесија. 

 

Табела 4.3: Буџетскиот дефицит, инфлацијата и БДП во период од 1993 до 2007 

година 

Година Дефицит Инфлација БДП 

1993 -13,4 350 -7,5 

1994 -2,9 122 -1,8 

1995 -1,2 15,9 -1,1 

1996 -0,5 3,0 1,2 

1997 -0,4 4,4 1,4 

1998 -1,7 0,8 3,4 

1999 0,0 -1,1 4,3 

2000 -1,8 05,8 4,5 

2001 -5,9 5,5 -4,5 

2002 -5,6 - 1,8 0,9 

2003 1,1 1,2 3,1 

2004 0,1 0,4 4,7 

2005 0,2 0,5 4,7 

2006 -0,5 3,2 5,1 

2006 0,6 2,3 6,1 

Извор: Тransition report 2004, eBrd, London 2004, p. 38 - 41;Билтен на Министерството 

за финансии на Република Македонија бр. 9 – 10, 2004, Скопје, 2004, стр. 5 и НБРМ. 
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Kон средината на 2008 година, Владата најави политика на напуштање на 

фискалната строгост. Македонската економија ги почувствува последиците од Големата 

рецесија од 2007 до 2009 година со определено временско задоцнување (time lag). Имено, 

во 2009 година земјата забележа негативна стапка на раст на БДП, навистина ниска, од 

само -0,4%, но тоа, во однос на 2008 година, кога растот изнесуваше 5,5%, сепак, 

претставуваше значајно намалување. Во 2009 година буџетскиот дефицит изнесуваше -

2,6%, а во 2010 година -2,4%. Ваквите буџетски дефицити можат да се третираат како 

нормална антициклична мерка во време на рецесија, но и дека тие треба брзо да почнат да 

се редуцираат. На ваква претпазливост упатуваа и анализите на ММФ – нивните експерти 

сугерираа дека веќе по 2011/2012 година, Владата требаше да ги намали буџетските 

дефицити на 2,2% и да преземе натамошни редукции во наредните години за да се создаде 

фискален простор за интервенции во случај на опаѓање на економската активност во 

иднина. За жал, тоа не се случи – буџетските дефицити место да се намалуваат, понатаму 

се зголемуваа: -3, 8% во 2012, -3, 9% во 2013, -4, 2% во 2014 година. Со ваквата динамика 

на раст на буџетските дефицити и кумулирање на јавниот долг на земјата, за период од 

шест години (2008 – 2014 година), јавниот долг на Република Македонија се дуплираше – 

од 23% како учество во БДП во 2008 година на 46% во 2014 година. И понатаму, според 

фискалната стратегија на Владата на Република Македонија, до 2018 година ќе се позајмат 

уште 2 милијарди евра, со што во 2018 година јавниот долг ќе достигне дури 5,6 

милијарди евра, односно 52,4% од БДП. 

 

Табела 4.4: Буџетскиот дефицит и јавниот долг 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Буџетски 

дефицит 

-0,9  -2,6  -2,4  -2,5  -3,8  -3,9  -4,2  -3,5 

Јавен долг 23,0  26,2  27,2  32,0  38,4  40,4  45,9  46 

Извор: НБРМ. 

 

Податоците потврдуваат дека релативно ниските буџетски дефицити, во мала земја, 

со скромна извозна перформанса и со стапки на економски раст значително под 

потенцијалот на економијата, за период од шест години резултираа со дуплирање на 
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јавниот долг. Така, Владата во Македонија стана најголем инвеститор и работодавач. Оваа 

ситуација доведува до појава на феноменот на истиснување на инвестициите на 

приватниот сектор од економскта активност (crowding out effects), кој може да биде 

индиректен, т.е. да се појави како резултат на зголемување на каматните стапки и на 

цените, односно директен, кој е резултат на редуцирање на расположливите ресурси за 

инвестиции на приватниот сектор.124 Во случајот на Македонија преовладува директниот 

crowding out effect, со сите негативни последици што произлегуваат од него – Владата, по 

дефиниција е лош стопанственик, за разлика од приватниот сектор кој може да осигури 

далеку поефикасно користење на ресурсите. Оттука, Владата треба брзо да го отвори 

процесот на фискална консолидација и да креира услови за поголемо инволвирање на 

приватниот сектор во сферата на економската активност. 

Ваквата динамика на пораст на буџетските дефицити и јавниот долг е неодржлива 

од повеќе причини: 

 прво, динамиката на пораст на јавниот долг оди далеку пред динамиката на пораст 

на БДП, 

 второ, бруто надворешниот долг на земјата (овој го содржи и долгот на 

корпоративниот сектор) надмина 70% од БДП и според овој критериум земјата е 

високо задолжена, 

 трето, нормалното и редовно сервисирање (исплата) на долгот е во тесна 

корелација со извозните приходи на економијата, а Македонија сè уште е земја со 

релативно слаб извозен перформанс (и покрај определеното подобрување на 

структурата на извозот од аспект на степенот на финализација на извозните 

производи евидентно во последниве неколку години), 

 четврто, ние веќе сега сме доведени во ситуација да се задолжуваме не само на 

домашниот, туку и на странскиот пазар, за покривање на растечките тековни 

буџетски расходи поврзани со големиот дефицит во пензискиот фонд, пораст на 

платите на јавната администрација, пораст на субвенциите за земјоделството и сл., 

што е апсурдно, бидејќи во фискалната теорија е азбучното правило (уште од 

времето на Кејнз) – тековните буџетски расходи да бидат корелирани со редовните 

                                                           
124 Sen, H. & Kaya, a. (2014). “Crowding -out or crowding - in? analyzing the effects of Government spending on 

private investment in turkey”, in Panoeconomicus, no.6,2014, Novi Sad , 631 – 651. 
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буџетски приливи, а буџетските дефицити со реализацијата на големи 

инфраструктурни проекти, 

 петто, земјата во голема мера го редуцираше својот фискален простор со 

непродуктивни јавни инвестиции – административни згради, мебел, споменици 

итн. Така, Владата во Македонија стана најголем инвеститор и работодавач, на 

штета на приватниот сектор (секторот на претпријатијата).  

Кон ова би требало да се додаде дека ефикасноста на фискалните стимули којашто се 

мери преку висината на фискалните мултипликатори (оние од владината потрошувачка и 

оние поврзани со даноците), во случајот на нашата земја, е слаба. Сепак, овде би 

нагласиле дека постојат неколку клучни детерминанти на висината на фискалните 

мултипликатори кои ја проблематизираат ефикасноста на фискалната експанзија која 

Владата ја имплементира по 2008 година. Станува збор за следниве детерминанти: 

 Неповолна структура на јавната потрошувачка – значаен дел од јавните инвестиции 

финансирани со креираните буџетски дефицити во последниве неколку години се 

непродуктивно потрошени за изградба на административни згради, споменици и 

сл. Ваквата намена на буџетските дефицити го зголемува јавниот долг, но не 

обезбедува приходи за негово нормално сервисирање. Фискалните мултипликатори 

во овој случај се ниски, па дури и негативни, со оглед на фактот што значаен дел од 

средствата се одлеаја и завршија во странство; 

 Македонија е отворена економија, со нагласена увозна зависност – овој фактор, 

исто така, детерминира ниски фискални мултипликатори. Дури и во случајот на 

градежништвото, значаен дел од директните инпути се увозни, а од странско 

потекло е и значаен дел од опремата за административните згради – мебел, килими 

итн.; 

 Влошена состојба на јавниот долг – при ваква ситуација се отежнува пристапот на 

земјата до извори за финансирање на буџетските дефицити и се намалува 

ефикасноста на монетарната политика; 

 Република Македонија е мала земја со низок доход по глава жител, а овие 

карактеристики на земјата, како што потенциравме понапред, упатуваат на пониски 

фискални мултипликатори во однос на големите и развиени земји. 
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Оттука, за да се избегне понатамошно зголемување на товарот на долгот (со сите 

негативни импликации што произлегуваат од тоа), неопходно е да се утврди јасна 

динамика на фискална консолидација. Овде се клучни две прашања: прво, кој пристап да 

се прифати при конкретната имплементација на фискалната консолидација и, второ, како 

да се реструктурираат буџетските трошоци. Финансиската консолидација може да се 

имплементира преку редуцирање на владината потрошувачка, преку зголемување на 

даноците или низ комбинација на двата пристапа. Македонија би требало главно да се 

концентрира на намалување на владината потрошувачка. Реструктурирањето на 

буџетските трошоци претпоставува јасна дијагноза на буџетските позиции кои значат 

непродуктивна владина потрошувачка – особено веќе споменатите проекти поврзани со 

административните згради и споменици, преиспитување на логиката на поставеност и 

функционирање на субвенциите во земјоделството, реформи во пензискиот систем и сл. 

На тој начин може да се отвори поголем простор за финансирање на толку значајните 

проекти од економската инфраструктура – патишта, модернизација на железницата, 

гасификација итн. 

 

4.6. Ефектите врз странските директни инвестиции 

 

Глобалната економска и финансиска криза резултираше и со помала доверба, што 

пак влијаеше на одлуките на домаќинствата и деловните субјекти, како и на целокупните 

економски движења. Слично на претходниот кризен канал, прецизна проценка на 

ефектите на доверба не постои, така што одреден степен на самоволие е, исто така, 

вклучен во ова приближување. Ефектите од губење на доверба може да се претстават на 

два начина. Прво, пониската потрошувачка и деловна доверба влијаеја на приватната 

потрошувачка и деловните инвестиции, што дополнително влијаеше на БДП. 

Статистичките податоци покажуваат дека најголемиот пад на кварталниот БДП се случи 

во последниот квартал на 2008 година и во првиот квартал на 2009 година. Особено, овој 

период вклучува најголем квартален пад на потрошувачката за време на кризата, како и 

квартален пад на приватните инвестиции. Бидејќи немаме ефекти на доверба или 

компоненти на БДП одделно вклучени во моделот МАКПАМ, ние ги приближуваме 

ефектите на загубата на доверба со претпоставка на помал квартален пад на БДП во 
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последниот квартал на 2008 година и непроменет БДП наместо квартален пад во првиот 

квартал од 2009 година. 

Вториот начин на кој ги приближуваме ефектите на загуба на доверба е прилично 

специфичен за Македонија и е поврзан со две компоненти на платниот биланс: СДИ и 

особено приватните трансфери. Големата несигурност во врска со европската криза и 

потенцијалните ефекти врз Македонија резултираше со нагло забавување на приватните 

трансфери помеѓу крајот на 2007 година и почетокот на 2009 година. Ова движење на 

трансфери ги одразува и понискиот прилив на дознаки и поголемата предност за чување 

на девизни пари од страна на домаќинствата. Покрај тоа, неизвесноста влијаеше и на 

одлуките на странските компании да ги одложат или откажат своите инвестиции во 

Македонија. Затоа, со цел да се согледаат ефектите од загубата на доверба врз приватните 

трансфери и СДИ, претпоставуваме дека празнините на нивните акции во однос на БДП 

од нивните вредности на стабилна состојба се попозитивни од набудуваните. 125 Поточно, 

претпоставуваме дека отстапувањето на односот на СДИ – БДП од неговата стабилна 

состојба е нула, наместо негативно во 2008 и 2009 година. Сличен пристап се применува и 

за приватните трансфери: јазот е нула во 2008 година и во првата половина од 2009 година 

кога забележаниот јаз е негативен, додека е малку поголем од забележаниот позитивен јаз 

во втората половина на 2009 година. Оваа интервенција во празнините на приватните 

трансфери и СДИ, исто така, подразбира дека хипотетичките текови од овие ставки би 

биле поголеми од набудуваните (слика 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Во МАКПАМ, стапките на стабилна состојба на трансфери и СДИ кон БДП се дефинирани како нивни 

просечни удели помеѓу 2005 и 2010 година. 



121 
 

Слика 4.1: Ефекти на доверба: реални податоци наспроти претпоставени движења во 

сценариото „без криза“ 

 

 

 

п  

 

Извор: Кабаши. Р. ,,Effects of the Global Crisis on Macedonia: s Counterfactual Analysis,, 
https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-effects_of_the_global_crisis_on_macedonia_a_counterfactual_analysis.nspx 
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Во периодот по 2007 година, според податоците на НБРМ, странските директни 

инвестиции манифестираа тенденција на евидентно намалување – во 2007 година тие 

изнесуваа близу 700 милиони долари, во 2009 година паднаа на 197 милиони долари, 

потоа забележаа пораст, за во 2012 година да се сведат на 132 милиони долари.126 

 

4.7. Преземени мерки за излез од кризата во Република Македонија 

 

Прудентната макроекономска политика и дополнителните реформи и помогнаа на 

Македонија да се спротивстави на Глобалната криза многу подобро од другите земји во 

регионот.127 Влијанието на кризата врз животниот стандард, исто така, се чини умерен. 

Ставот на владата беше генерално соодветен. Властите обезбедија значителен фискален 

стимул според индикаторите за одржлива долгорочна солвентност и ликвидност. 

Исто така, беа преземени дополнителни мерки со цел да се ублажат влијанијата на 

кризата, вклучително обезбедување даночно олеснување од данок на доход, спроведување 

на голема реформа на платите и поддршка на пристапот до финансиите за малите и средни 

претпријатија, преку обезбедување кредитна линија од Европската инвестициска банка 

(ЕИБ) во износ од 100 милиони евра. Народната банка, исто така, ја заостри политиката со 

цел да го запре одливот на девизни резерви за да се заштити врската на валутата.128 

Со цел да се постигне одржлив економски раст, на економијата на земјата ѝ треба 

постојана координација на важните сегменти на макроекономската политика. Република 

Македонија мора да се фокусира на забрзување на економскиот раст преку зголемување 

на нивото на домашни, како и на странски инвестиции, како услов за отворање на нови 

работни места и со тоа промовирање на подобар животен стандард за граѓаните. Отворање 

на повеќе програми за самовработување, развој на помалку развиените сектори на 

економијата, како и започнување нови бизниси е, исто така, важен фактор што ќе обезбеди 

                                                           
126 http>/www.nbrm.mk. 

127 Bogov: Iskusivme i Naucivme Mnogu OD Dolznickata Kriza. Netpress. April, 2013. See: 

http://www.netpress.com.mk/mk/vest.asp?id=127248&kategorija=2. 

128 International Bank for Recovery and Development.International Financial Corporation.Strategy for Partnership 

with the Country. Document of World Bank. September, 2010. 
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добри економски услови. Добро развиениот економски сектор и економската стабилност 

ќе придонесат за подобрување на перформансите на Република Македонија во нејзината 

крајна цел, а тоа е интеграција во евроатлантските структури. 

Во период од шест месеци Владата донесе три пакети на антикризни мерки за 

поддршка на реалниот сектор од економијата. Првиот пакет на мерки беше донесен пред 

крајот на 2008 година, а централно место зазема буџетот за 2009 година. Дефицитот беше 

лимитиран на 2,8% при што најголем дел од финансирањето беше обезбедено од 

странство. Беше извршено реструктурирање на расходите во корист на јавните 

инвестиции, за сметка на стоките и услугите и платите на јавната администрација. 

Дополнително беа предвидени неколку мерки со проценет ефект од 330 милиони евра 

насочени, пред сè кон претпријатија со наследени долгови кон државата од минатото, но и 

кон претпријатија што добро работат преку ослободувања кај данокот на добивка, 

намалени царини за репроматеријали, намалување на социјалните придонеси за една 

третина во период од три години и намалени даноци за земјоделците. Со вториот пакет на 

мерки Владата на Република Македонија донесе програма за реализација на 

инфраструктурни проекти. Програмата опфаќа проекти во патната и железничката 

инфраструктура, енергетскиот сектор, станбената изградба, животната средина, 

спортската инфраструктура и други капитални проекти. Нејзината реализација, на краток 

рок, ќе го помогне економскиот раст во услови на криза, преку поддршка на 

градежништвото и други сектори, додека на долг рок ќе ја подобри конкурентноста на 

македонската економија. Третиот пакет мерки на Владата на Република Македонија, 

вклучи седумдесет антикризни мерки кои се однесуваат на три сегменти: 

 

1. ребаланс на буџетот, кој вклучува ревизија на макроекономските проекции и 

соодветно намалување на приходите и расходите на буџетот под новонастанатите 

околности, 

 

2. кредитна поддршка на претпријатија преку кредитна линија од ЕИБ во износ од 

100 милиони евра со ниска каматна стапка наменета за:  

а) долгорочни, инвестиции – кредити,  
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б) краткорочни кредити за обртни средства, 

 в) субвенција на каматните стапки за компаниите  

г) издавање на гаранции, и 

 

3. Други мерки за поддршка на претпријатија, вклучувајќи мерки за олеснување на 

извозот на стоки, намалување на трошоците и други.  

 

Дополнително стапката на данокот на додадена вредност за новоизградени станови 

беше намалена од 18% на 5%. И покрај негативните ефекти од глобалната рецесија 

Владата остана цврсто решена да продолжи со започнатите структурни реформи. 

Структурните реформи, кои во текот на 2006, 2007 и 2008 година ги спроведе Владата на 

Република Македонија, денес значително помагаат на македонската економија, и заради 

истите, првиот удар од кризата значително се амортизираше. Имено, воведувањето на 

рамниот данок и намалените даночни стапки доведоа до истовремено намалување на 

даночниот товар на фирмите и граѓаните и зголемување на даночните приходи. Во таа 

насока во јануари 2009 година се спроведе реформата на социјалните придонеси и 

воведувањето на концептот на договарање, пресметка и исплата на бруто-плата на 

вработените – успешна реформа за олеснување на процесот на водење бизнис, олеснување 

на административните процедури и намалување на трошоците на работодавачите, 

подобрување на состојбите на пазарот на труд и зголемување на социјалната сигурност на 

работниците. Структурните реформи кои ги презема Владата на Република Ма кедонија во 

2008 и 2009 година придонесоа нашата земја да се најде на 32-то место на ранг-листата на 

„Doing Business 2010“ – Извештајот на Светска банка „Реформите во тешки времиња“, 

каде Македонија меѓу 183 држави оствари скок од 37 места во однос на претходната 

година, кога беше на 69 позиција. Со тоа, Македонија се најде меѓу трите светски топ-

реформатори, што придонесе да ја подобри својата позиција на главниот индикатор за 

водење бизнис. Македонија со високото 32. место на листата е најдобро рангирана во 

регионот пред Бугарија, Словенија, Романија, Црна Гора, Турција, Албанија, Србија, 

Хрватска, Грција, Косово и Босна и Херцеговина.  
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Глава V – Влијанието на КОВИД-19 кризата врз глобалната економија 
 

5.1. КОВИД-19 кризата 

 

Светската здравствена организација (СЗО) прво го прогласи КОВИД-19 за глобална 

здравствена вонредна состојба во јануари 2020 година, а на 11 март објави дека вирусната 

епидемија е официјално пандемија, највисокото ниво на вонредна здравствена состојба.129 

Оттогаш вонредната состојба еволуираше во глобалното јавно здравство и глобалната 

економија. 

Вирусната инфекција се рашири меѓу и врз сите земји и влијаеше на речиси секоја 

заедница, покажувајќи ја високата приврзаност на глобалната економија, вирусот беше 

откриен во сите земји. 

Фокусната точка на инфекциите се префрли од Кина во Европа, особено во 

Италија, до почетокот на март 2020 година, но до април 2020, фокусот се префрли на 

Соединетите Американси Држави. До април 2021 година, Индија, Бразил, делови од 

Африка и Азија се појавија како вирусни жаришта со бројот на инфекции и смртни случаи 

кои дневно достигнуваа рекордни нивоа. 

До средината на септември 2021 година, Делта варијанатата, повирулентната варијанта на 

КОВИД-19, наводно станала, најдомининантен глобален вид на вирусот и поттикна 

различните национални лидери да најават дополнителни здравствени мерки вклучително и 

повторно воведување ограничувања на патувањата. 

Според Светската здравствена организација, до 1 ноември 2021 година, од КОВИД-

19 вирусот, заболени беа над 246,6 милиони луѓе на глобално ниво, со над 5 милиони 

смртни случаи.130 Многу земји од светот ги затворија своите граници за пристигнувања од 

земјите на ризик (земји со повисок број на инфекции), наредија бизнисите да се затворат, 

                                                           
129 Bill Chappell, “COVID-19: COVID-19 Is Now Officially a Pandemic, WHO Says,” National Public Radio, 

March 11, 2020. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/11/814474930/ 
130 World Health Organization. https://covid19.who.int/. 
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му наложија на своето население да се карантинираат и ги затворија училиштата за околу 

1,5 милиарди деца.131 

Откако започна пандемијата, глобалната економија се бореше да закрепне. Бидејќи 

заразните случаи почнаа наеднаш да се зголемуваат, владите на секоја земја презедоа план 

на мерки за ограничување на социјалните активности со цел да се спречи ширењето на 

пандемијата, создавајќи на овој начин глобална економска рецесија. 

Поединечно, секое од овие мерки претставуваше предизвик за глобалната 

економија. Генерално, овие предизвици ја ослабеа глобалната економија и ја намалија 

флексибилноста на политиките на многу национални лидери, особено меѓу водечките 

развиени економии. Комбинацијата на политичките мерки имаше влијание и врз начинот 

на кој бизнисите ја организираа својата работна сила и на глобалните синџири на 

снабдување.132 

Како резултат на брзото ширење на вирусот и неговите сложени ефекти врз глобалните и 

националните стапки на економскиот раст, предвидувањето на влијанието на вирусот 

беше особено предизвикувачко. 

 Во раните фази на глобалната економска рецесија, економските прогнози беа 

сложени. 

Иако во првата половина на 2021 година, економските предвидувања беа 

позитивни врз основа на очекуваното враќање на стапката на раст пред пандемијата, сепак 

економската состојба на глобално ниво остана несигурна. 

Неизвесноста за времетраењето и длабочината на КОВИД-19 кризата економските 

ефекти поврзани со здравствената криза продолжија да влијаат на перцепциите за ризикот 

и нестабилноста во финансиските пазари и корпоративното одлучување. Дополнително, 

неизвесноста за ефектите на економските политики наменети да го спречат ширењето на 

                                                           
131 “The Day the World Stopped: How Governments Are Still Struggling to Get Ahead of the COVID-19,” The 

Economist, March 17, 2020. https://www.economist.com/international/2020/03/17/governments-are-still-struggling-

to get-ahead-of-the-COVID-19. 

 
132  Rowland, Christopher and Peter Whoriskey, “U.S. Health System is Showing Why It’s Not Ready for a COVID-

19 Pandemic,” Washington Post, March 4, 2020. https://www.washingtonpost.com/business/economy/the-us-

healthsystem-is-showing-why-its-not-ready-for-a-COVID-19-pandemic/2020/03/04/7c307bb4-5d61-11ea-

b29b9db42f7803a7_story.html. 
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вирусот ја зголеми нестабилноста во сите економии. Одложените одлуки за инвестирање 

влијаеле да се отпуштат голем број работници. 

Напредокот во производството и администрирањето на вакцините во првата половина на 

2021 година, направи правилата за социјално дистанцирање да се ублажат или отстранат 

што даваше сигнали дека ќе се подобри економската активност. 

 

5.2. Макроекономските ефекти на пандемијата КОВИД-19 врз глобалната економија 

 

При проценка на макроекономското влијание на КОВИД-19 можат да бидат 

корисни некои основни анализи на понудата и побарувачката. Добра почетна точка е 

истражувањето на Deloitte 133дека КОВИД-19 може да влијае на глобалната економија на 

три главни начини: преку директно влијание врз производството (снабдувањето), преку 

синџирот на снабдување и пазарното нарушување (снабдување) и преку влијанието врз 

фирмите и пазарите (главно побарувачката). 

Првичното примарно влијание на КОВИД-19 е на страната  на понудата. 

Затворањето на фабриките во Кина и на другите места доведуваа до намалување на 

макроекономската понуда на стоки и услуги, поместување на глобалната економија од 

точка ,,а“ до точка ,,б“ помало производство, повисоки цени или она што е познато како 

стагфлација.  

Одговорот на контракцијата од страна на побарувачката (централните банки ги 

намалија каматните стапки) за зголемување на побарувачката, доведува до влошување на 

инфлацијата, со само мало влијание врз производството и вработувањето.  

Како резултат на прекините од страната на снабдувањето, затворањето на 

фабриките и работните места, потрошувачите ги намалија своите трошоци, намалувајќи ја 

БДП, зголемувајќи ја невработеноста и ублажувајќи го растот на цените. 

Намалената активност на бизнисите и поради намалената побарувачка на 

потрошувачите, кои создадоа и шок на побарувачката, доведоа до пониска стапка на 

економски раст во повеќето земји и повеќето области. 

                                                           
133 Deloitte. “The economic impact of COVID-19 (novel coronavirus)”. March 2020 (source). 
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Во 2021 година, кога земјите почна повторно да се отворат и вакцините станаа 

достапни, се проценува дека глобалната економија расте, иако е сè уште под проекциите 

пред пандемијата, а закрепнувањето е нерамномерно во земјите и регионите.134 

Во 2020 година, бруто домашниот производ се намали за 6,7% како резултат на 

пандемијата на корона-вирусот. Во Латинска Америка вкупната загуба изнесува 8,5%.135 

Во графиконот подолу можеме да го видиме намалувањето  на бруто домашниот 

производ за различни групи на земји, во 2020 година, како резултат на КОВИД-19 

пандемијата, односно за земјите со ниски приходи, развиените економии, економиите во 

развој, Латинска Америка и општо во светската економија. 

Во 2020 година, се забележува намалување на бруто домашниот производ за 4,8% во 

земјите со ниски приходи, намалување за 6,5% во развиените економии, намалување за 

7% во земјите во развој, намалување за 8,5% во Латинска Америка и намалување на БДП 

за 6,7% во светската економија. 

Грaфикон 5.1: Процент од БДП изгубен како резултат на КОВИД-19, 2020 – 2021 

 

Извор: statista.com/statistics/1240594/gdp-loss-covid-19-economy/  

                                                           
134 Szmigiera, М.,,Impact of the coronavirus pandemic on the global economy: Statistics and facts, april 2022 
135 Статистика 2022. 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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5.3. Влијанието на КОВИД-19 и глобалниот пазар на труд 

 

Што се однесува за влијанието на КОВИД-19 кризата во невработеноста, 

повикувајќи се на графиконот подолу, кој го покажува движењето на бројот на 

невработени лица во светот во временскиот период меѓу 1991 – 2021 година, се гледа дека 

помеѓу 2019 и 2020 година, бројот на невработени ширум светот се зголеми од 185,95 

милиони на 223,67 милиони, што е најголем годишен пораст на невработеноста. Во 2021 

година, бројот на невработени, незначително се зголеми на речиси 214,21 милиони. 

 

Графикон 5.2: Бројот на невработени лица, 1991 – 2021  

 

Извор: statista.com/statistics/266414/unemployed-persons-worldwide/ 

 

Зголемената невработеност ќе влијае на потрошувачката, создавајќи круг на ниско 

производство – ниска потрошувачка. 

 



130 
 

 

5.4. Влијанието на КОВИД-19 и глобалните странски инвестиции 

 

Слично на негативното влијание врз другите индикатори, мерките кои беа 

преземени за контрола на ширењето на вирусот, мерките негативно се одразија и на 

глобалните текови на странските инвестиции. 

Како што можеме да видиме во графиконот подолу, сите земји, освен Азија, забележаа пад 

на странските директни инвестиции во 2020 година во споредба со 2019 година.136 Овој 

пад на странските директни инвестиции беше видлив во трите главни типа на директни 

инвестиции: cross-border инвестиции, greenfeld инвестиции, меѓународно финансирање на 

инвестиции. Во трите видови на инвестиции, глобалната активност падна за 10%, 35% и 

2%, соодветно во 2020 година во споредба со 2020 година. 

 

Графикон 5.3: Годишни приливи на СДИ во голема група на земји, 2000 – 2020  

 

Извор:United Nations Conference on Trade and development. 

 

                                                           
136 Investment Trends Monitor, United Nations Conference on Trade and Development, January 24, 2021 
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 5.5. Влијанието на КОВИД-19 врз светската трговија 

 

Како резултат на пандемијата на КОВИД-19 вирусот, светската трговија 

покажуваше негативни трендови на раст. 

Во првиот квартал од 2020 година, глобалниот увоз и извоз паднаа за 7,8% и 6,8% 

соодветно, како одраз на глобалното економско влијание на пандемијата на КОВИД-19. 

Во вториот квартал од 2020 година, глобалниот увоз и извоз се намалија за 11,6% и 11,1% 

соодветно, додека во третиот и четвртиот квартал на 2020 година, овие вредности 

забележаа подобрување. 

Според Светската трговска организација, некои трговски сектори биле погодени 

повеќе од другите, особено трговијата со горива и минерални производи падна за 38% 

додека трговијата со земјоделски производи падна за 5%. Иако, Светската трговска 

организација нема сеопфатни податоци за трговијата со услуги, заклучува дека 

најверојатно, трендот се совпаѓа со оној на трговијата со стоковна стока. 

Во периодот од октомври 2019 до мај 2020 година, земјите на Г-20, постигнале 

,,значаен“ напредок во олеснувањето на увозот, вклучително и производите поврзани со 

КОВИД-19.137 Според извештајот владите на различните земји одговорија на пандемијата 

со воведување нови трговски рестриктивни мерки, од кои 90% беа забрани за извозни 

производи. Оттогаш Светската трговска организација посочи дека економиите од Г-20 

укинале 36% од ограничувањата и бариерите за увоз на многу производи поврзани со 

пандемијата. 

Во графиконот подолу може да видиме дека глобалната трговија забележа големо 

намалување на увозот и извозот во 2020 година додека глобалната трговија закрепнува во 

2021  година, како што беа и предвидувањата на Светската трговска организација. 

 

 

 

                                                           
137 WTO Report on G20 Shows Moves to Facilitate Imports Even as Trade Restrictions Remain Widespread, World 

Trade Organization, June 29, 2020. https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trdev_29jun20_e.htm. 
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Графикон 5.4: Проценки на Светската трговска организација на кварталниот 

глобален увоз и извоз, обем и вредности 

 

Извор: World Trade Organization, October, 2021. Created by CRS 

 

5.6. Влијанието на КОВИД-19 врз глобалните финансиските пазари 

 

Помеѓу крајот на февруари 2020 година и почетокот на 2021 година, финансиските 

пазари од Соединетите Американски Држави до Азија и Европа беа оптоварени додека 

инвеститорите се наоѓаа меѓу песимизмот и загриженоста за длабочината и времетраењето 

на КОВИД-19 кризата. Конкретно на 24 февруари 2020 година, индексите на 

финансиските пазири од Азија, САД и Европа падна во голема мера.  

Како одговор на ова, Федералните резерви ги намалија основните каматни стапки 

на 3 март 2020 година за да ја зајакне економската активност, додека банката на Јапонија 

се ангажираше во купување средства за да обезбеди краткорочна ликвидност на 

јапонските банки. Банката на Канада, исто така, ја намали каматната стапка. 
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Меѓународниот монетарен фонд најави помош од 50 милијарди долари преку итни 

средства за финансирање за земјите со ниски приходи и земјите во развој. 138Како што се 

намалија проценките на ризикот од страна на учесниците на финансискиот пазар, 

притисокот врз доларот и на државните хартии од вредност, исто така, се намали. 

Како одраз на несигурноста на инвеститорите, DJIA-индексот изгуби околу една 

третина од својата вредност во периодот од 14 февруари 2020 година до 23 март 2020 

година (графиконот подолу). До 23 октомври 2020 година, DJIA го имаше вратено 

поголем дел кој го изгуби во февруари и во март. Во последната недела од октомври DJIA 

изгуби повеќе од 1800 поени, најголема неделна загуба од март 2020 година како 

последица на тоа што Германија, Франција и други европски земји воведоа заклучување 

како одговор на повторно појавување на случаи на КОВИД-19. 

 

Графикон 5.5:  

Извор: Financial Times. Created by CRS. 

                                                           
138 Georgieva, Kristalina, “Potential Impact of the COVID-19 Epidemic: What We Know and What We Can Do,” 

International Monetary Fund, March 4, 2020. https://blogs.imf.org/2020/03/04/potential-impact-of-the-COVID-19- 

epidemic-what-we-know-and-what-we-can-do/. 
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Најава за вакцини, како сигнал за заживување на економската активност овозможи 

DJIA да се зголемува за речиси 14%. Во текот на првите шест месеци од 2021 година, 

DJIA се зголеми за 15%. 

Слично на 2008 – 2009 од Глобалната финансиска криза, централните банки 

спроведоа монетарни мерки за да обезбедат ликвидност на нивните економии, и покрај 

фактот што овие две кризи беа различни по потекло. 

За време на Глобалната финансиска криза, централните банки интервенираа да му 

помогнат на банките кои биле ангажирани во ризични средства. Во 2020 година 

централните банки се обидоа да ја решат нестабилноста на финансискиот пазар и да 

спречат големи корпоративни несолвентности кои беа последици од пандемијата на 

КОВИД-19. 

Во однос на фискалните и монетарните мерки за намалување на економското влијание 

на Глобалната здравствена криза, на земјите од Г-20, ММФ препорача да преземаат 

комбинација на координирани монетарни политики кои се карактеризираат со ниски 

каматни стапки и програми на централните банки за олеснување на достапноста на 

кредитите, продолжување на фискалната поддршка за поединци и фирми и ангажирање на 

синхронизирана програма за инвестиции во инфраструктурата за промовирање на растот. 

Според анализата на ММФ, кога другите фактори остануваат непроменети, зголемувањето 

на трошоците за инфрструктура од страна на Г-20 земјите за 0,5 проценти на БДП во 2021 

и за 1% во 2022 до 2025 година ќе придонесе за зголемување на глобалниот БДП за 2% во 

споредба со растот под 1,2% за несинхронизиран пристап.139 

Креаторите на политиката треба да преземаат кординирани чекори за реализација на 

инвестиции во дигиталната технологија, инфраструктурата и животната средина.  

 

 

 

                                                           
139 Ibid., p. 10. 
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5.7. Економските ефекти на КОВИД-19 кризата врз земјите на Западен Балкан 

 

    Земјите од Западен Балкан се сериозно погодени од пандемијата на корона-              

-вирусот. Овие земји како и сите други земји во светот, се предвидува да се соочат со 

рецесија и во 2022 година, а можеби и следните години. Времетраењето на рецесијата ќе 

зависи од времетраењето на пандемијата. 

Кризата предизвикана од КОВИД-19 пандемијата предизвика големи економски 

нарушувања и ја забави економската активност во сите земји на Западен Балкан. Како што 

земјите официјално ја прогласија пандемијата, беа изречени различни епидемиолошки 

мерки, односно забрана за движење, социјално дистанцирање и суспензија на одредени 

активности, што резултираше со влошување на речиси сите економски индикатори. 

Степенот до кој овие мерки имаа влијание врз поединечните земји зависеше, пред сè на 

делот од економијата што беше засегнат од нив и времето во кое беа спроведени. 

Меѓу земјите од Западен Балкан: Албанија, Македонија, Црна Гора, Босна и 

Херцеговина, Србија, од следниот графикон можеме да видиме дека КОВИД-19 кризата 

најмногу ја погоди Црна Гора, каде што падот на БДП во 2020 година изнесува 15,2%. 

Главната причина за толку голем пад е високата зависност на економијата на оваа земја од 

услужните активности, пред сè со туризмот.140 Затоа, овие макроекономски шокови ја 

погодија Црна Гора во поголема мера во споредба со другите земји.141 Другите 

набљудувани земји (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија) се справуваа 

релативно добро со кризата, првенствено Србија, која во 2020 година забележа пад на БДП 

од 1%. Заедничко за сите земји што забележаа помал  БДП во оваа криза е фактот што во 

структурата на нивните економии имаа мал удел на улсужните активности.142 

                                                           
140 Ivanović, Maja, Vujanović, Nina, Kilibarda, Milica, Vlahović, Ana. 2021. “Analiza uticaja pandemije COVID-19 

Na ekonomiju i bankarski sistem Crne Gore”. Radna studija br. 29. Centralna Banka Crne Gore. 
141 ММФ, 2020. 
142 Prentice, Catherine, Altinay, Levent, Woodside, Arch. 2021. “Transformative service research and COVID-19”. 

The Service Industries Journal, 41:1-2, 1-8, DOI: 10.1080/02642069.2021.1883262. 
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Графикон 5.6: Растот на бруто домашниот период во земјите од Западен Балкан, 2019 

– 2021 

 

Извор: World Bank, 2019 – 2021. 

 

Како одговор на КОВИД-19 пандемијата, владите на наблудуваните земји 

спроведоа силна монетарна и фискална политика за ограничување на негативното 

влијание на кризата врз економскиот раст. Ваквата поддршка, заедно со намалувањето на 

фискалните приходи како резултат на забавувањето на економската активност, доведе до 

зголемување на фискалниот дефицит и јавниот долг во сите наблудувани земји. 

Највисок фискален дефицит во 2020 година забележа Црна Гора (-11% од БДП), 

Македонија (-8,2% од БДП) и Србија (-8,1% од БДП).143 

 

5.7.1. Влијанието на КОВИД-19 врз јавниот долг во земјите од Западен Балкан 

 

Со растот на фискалниот дефицит, потребата за запаѓање во поголем долг нагло 

растеше како што се ширеше болеста. Сите наблудувани земји од Западен Балкан во 2020 

година забележаа зголемување на јавниот долг. 

                                                           
143 World Bank, 2021. 
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Црна Гора (28,6%), Албанија (11,4%) и Македонија (11,4%) забележаа најголем раст на 

долгот како проценка на БДП. Во Србија јавниот долг се зголеми за 4% додека во Босна и 

Херцеговина порасна за 4,6%. 

На крајот на 2020 година, во Црна Гора јавниот долг како процент од  БДП  беше 105,1 % 

што е показател за висок ризик. Во истиот период Албанија имаше долг од  75,1 %. Со 

исклучок на Црна Гора и Албанија, можеме да заклучиме дека другите земји имаа 

оддржливо ниво на јавен долг. Сепак, треба да се има предвид фактот дека во овој период 

каматните стапки беа на историско најниско ниво и дека нивниот раст може да предизвика 

проблеми во сервисирање на долгот. 

 

Графикон 5.7: Јавен долг во земјите на Западен Балкан , 2019 – 2021, % од БДП 

 

Извор: World Bank, 2019 – 2021. 

 

 

 

 



138 
 

5.7.2. Влијанието на КОВИД-19 врз пазарот на труд во земјите од Западен Балкан 

 

Забавувањето на економската активност се одрази и врз пазарот на труд во земјите 

од Западен Балкан. 

Од анализираните земји (графиконот подолу), само Македонија во 2020 година, забележа 

намалување на стапката на невработеност од 17,3 на 16,4 %. Сите други земји од Западен 

Балкан имаа пораст на стапката на невработеност во набљудуваниот период, Босна и 

Херцеговина (3,3%,), Црна Гора (2,8%), Србија (2,4%) и Албанија (1%). 

Стапките покажуваат дека пазарот на трудот остана релативно стабилен, имајќи ја 

предвид сериозноста на кризата. За ова стабилност придонесоа фискалните и монетарните 

стимулни мерки. 

 

Графикон 5.8: Невработеноста во земјите на Западен Балкан, 2019 – 2021, % од БДП 

 

Извор: World Bank, 2019 – 2021. 
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5.7.3. Влијанието на КОВИД-19 врз извозот и увозот во земјите од Западен Балкан 

 

Индустријата во земјите од Западен Балкан е погодена поради шокот во 

снабдувањето и поради намалување на трговските текови. Иако сите земји од Западен 

Балкан не се многу интегрирани во глобаланата економија, економиите со повисоко ниво 

на трговска  интеграција се особено изложени и во овие земји ефектите ќе се почуствуваат 

посериозно. 

Трговијата со ЕУ во просек изнесува 70% од увозот и 80% од извозот на стоки на Западен 

Балкан.  

Иако улогата на секторот на услуги  во извозот е минимална, услугите 

придонесуваат помеѓу 66% и 79% од бруто додадената вредност и соочинуваат најголем 

дел од вкупното вработување. Тие се изложени да се погодат и од домашната и од 

странската побарувачка. 

Ограничувањата за патување и социјалното дистанцирање, исто така, имаат силно 

влијание врз услугите. 

Во следниот графикон може да се види дека како последица на КОВИД-19 кризата, 

речиси сите анализирани земји на Западен Балкан забележаа пад  на увоз и извоз на 

добрата и услугите во 2020 година во споредба со 2019 година како резултат на 

пандемијата на КОВИД-19. 
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Графикон 5.9:  Извоз и увоз на добра и услуги на земјите од Западен Балкан 

 

Извор: UNCTAD statistics.  

 

5.7.4. Влијанието на КОВИД-19 врз туризмот во земјите од Западен Балкан 

 

Ограничувањата што беа ставени на меѓународните патувања (96% од сите земји 

од Западен Балкан имаа ставено патнички забрани)144, имаа негативно влијание врз 

туризмот на овие земји, особено за Албанија и Црна Гора. Во земјите од Западен Балкан, 

границите се затворија, а меѓународната авијација беше строго ограничена. Покрај тоа, се 

затворија и хотелите и рестораните, се затворија и туристичките атракции, а од луѓето кои 

се враќаа од земјите со висок или среден ризик, се бараше да се изолираат 14 дена. Сите 

овие мерки за спречување на ширењето на вирусот имаа значително влијание врз 

туризмот на овие земји. 

                                                           
144 UWNTO 2020b. 
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Со цел да се споредат земјите од Западен Балкан, на табелата подолу се прикажува 

индексот на придонес на туризмот во БДП (овој индекс се пресметува според податоците 

вклучени во Светскиот совет за патување и туризам) за секоја земја од Западен Балкан. 

Просечниот раст за ова временска рамка е 30%, со Албанија и Црна Гора над просекот145 

проследена од Македонија и Босна и Херцеговина. Овие стапки на растот на туризмот 

покажуваат дека овој регион стана важна туристичка дестинација во последните две 

децении. Важноста на туристичкиот сектор на овие земји е, исто така, потврдено со 

нејзиниот придонес кон БДП (табелата подолу). 

 

Табела 5.1: Придонес на туристичкиот сектор во БДП по земја, 2019 година 

Земја 2019/ придонес кон БДП Раст 2018/2019 

Албанија 21.2% +8.5% 

Босна и Херцеговина 9.8% +6.9% 

Црна Гора 32.1% +6.1% 

Македонија 6.2% +3.8% 

Србија 5.9% +5.0% 

Извор: Прилагодена од авторот врз основа на извештаите на  WTTC  годишен извештај за 2020 година. 

Достапна на:https://wttc.org/Research/Economic-Impact. 

 

Пандемијата е потенцијален менувач на игри во туризмот и патувањето.146 Владите 

на Европската Унија, авиокомпаниите, консултантите и сите истражувачи очекуваа дека 

патувањето и туристичкиот сектор ќе влезе во нова ера, но никој не знае каква ера тоа би 

било. 

Владите на земјите од Западен Балкан и бизнисите во туристичкиот сектор, 

претпочитат да веруват во тоа дека туризмот ќе се врати во нормала, но КОВИД-19 доведе 

до длабока криза во туристичкиот сектор на овие земји, како и во сите аспекти на 

општеството и економијата. 

                                                           
145 Според податоците од UNWTO (2000, 2016, 2017, 2019), WTTC (2017) и Агенција за статистика на 

Косово (2020). 
146 cf. Hall et al, 2020; Gössling et al., 2020. 
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Тешкотијата е дека туристичкиот сектор е меѓу првите кои се погодени од 

пандемијата и веројатно последниот што ќе закрепне бидејќи патувањата ќе бидат 

претекнати од страната на населението за храна, образование и безбедност во врeме на 

социјална и економска криза. 

Влијаниeто на КОВИД-19 врз туристичкиот сектор на земјите од Западен Балкан, 

ќе зависи од неколку фактори: времетраењето на кризата, политиките спроведени од 

земјите на Западен Балкан и од другите земји, од користа и ефективноста на овие 

политики како и однесувањето на туристите во блиска иднина. 

Искуството од КОВИД-19 пандемијата, туристичкиот сектор на овие земји треба да 

го користи за подготовка на поодржлива алтернатива, поради повеќе причини: првата 

причина е да се изгради отпорност на туризмот, што е многу потребно, вториот има врска 

со меѓународните политики – ЕУ одлучи дека зелениот договор ќе биде инструмент за 

економско закрепнување и земјите на Западен Балкан се, исто така, дел од овој 

инструмент. 

 

5.7.5. Влијанието на КОВИД-19 врз странските директни инвестиции во земјите од 

Западен Балкан 

 

КОВИД-19 пандемијата силно влијаеше врз странските директни инвестиции во 

земјите од Западен Балкан. Вкупните приливи на СДИ во шестте земји на Западен Балкан 

беа за 40% помали во вториот и третиот квартал од 2020 година во споредба со истиот 

период претходната година. Овој пад беше речиси двојно поголем од падот на глобалните 

странски директни инвестиции во истиот период, кој изнесуваше 22% (графиконот 

подолу) 
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Графикон 5.10:  

 

Извор: IMF Balance of Payments Statistics 

Се забележуваат значителни разлики меѓу економиите на земјите од Западен Балкан во 

однос на странските директни инвестиции за врема на КОВИД-19 кризата, при што некои 

од нив доживеа речиси целосно запирање на СДИ додека во некои земји тие продолжуваат 

да растат. 

Најтешко погодена економија беше економијата на Македонија, каде падот на СДИ во 

вториот и третиот квартал од 2020 година изнесува 99%. Во Србија и Босна и 

Херцеговина, падот е 51% и 48% соодветно, додека Албанија имаше прилично мал пад од 

8,5%. 
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Графикон 5.11:  

 

Извор: IMF Balance of Payments Statistics 

Забавување и на јавните и на приватните инвестиции во земјите на Западен Балкан се 

случи како последица на ефектот на заклучувањето (lock down) на претпријатијатијата, 

прекините во снабдувањето и негативното предвидување на економските актери во 

главните земји инвеститори. 

 

5.7.6. Преземени мерки за надминување на пандемијата 

 

За надминување на последиците што ги предизвика оваа пандемија, анализираните 

земји (Албанија, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина) презедоа сериозни 

мерки за спречување на ширењето на вирусот вклучувајќи: вонредна состојба, затворање 

граници, училишта и бизниси, поддршка за фирмите за чување на работните места како и 

програма за поддржување на сиромашните и невработените. Дополнително, владите 
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презедоа фискални и социјални мерки за поддршка на домаќинствата и бизнисите во 

вонредна состојба.147 

Приоритет на владите на овие земји беше да се ограничи одливот на капитал преку 

обезбедување субвенции. Мерките за стимулирање на инвестициите беа ограничени низ 

целиот регион. За време на периодот на заклучување (lock down) голем број од агенциите 

за промовирање на инвестициите мораа да ги затворат своите канцеларии, но продолжија 

on line да им дадаат поддршка на нивните клиенти. 

Економиите на Западен Балкан треба да го свртат своето внимание за поодржлив 

развој при дизајнирање на политиките за справување со предизвиците предизвикани од 

кризата. 

Приватните инвестиции, особено странските директни инвестиции носат иновации, 

пристојни работни места и оддржливите методи на производство можат да помогнат за 

надминување на последиците од пандемијата. 

Подобрување на јасноста, достапноста и предвидливоста во законските рамки на 

инвестиции, особено за странските инвеститори би помогнале во подобрувањето на 

инвестициската клима. Да се има јасен и лесен пристап е многу важно ососбено поради 

пандемиската криза. 

 

5.8. Влијанието на КОВИД-19 кризата врз економскиот развој на Република 

Македонија 

 

Ниту една економија не остана имуна на ударот од пандемијата КОВИД-19, 

вклучувајќи ја и македонската економија. Затварањето на економијата и ограниченото 

движење поради ширењето на корона-вирусот КОВИД-19 ја предизвика најдлабоката 

индуцирана рецесија на македонската економија,148  при што БДП во вториот квартал од 

2020 се намали за 12.7%.  

                                                           
147 OECD, The covid 19 crisis in the Western Balkans, Economic impact, policy responses and short term 

sustainable solution, 2020, http://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-CrisisResponse-Western-Balkans.pdf 
148https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2020/09/MMonitor_Q22020.pdf (пристапено на 20.3.2022). 

Finance Think е непрофитен институт за економски истражувања и политики и е основан во 2012 година. 

https://www.financethink.mk/wp-content/uploads/2020/09/MMonitor_Q22020.pdf
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Графикон 5.12; Влијанието на КОВИД-19 кризата врз економскиот развој на 

Република Македонија – производна страна 

 

Извор: Прилагодено од авторот. 

На производната страна, падот е најголем кај индустријата (-25.3%) и трговијата, 

транспортот и угостителството (-23.4%), при што индустријата и транспортот се намалија 

главно поради ограничената меѓународна трговија и отежнатото движење, додека 

трговијата и угостителството страдаа од наметнатото затворање и воздржаност од 

потрошувачка на неесенцијални добра и услуги. 

 

Графикон 5.13: Влијанието на КОВИД-19 кризата врз економскиот развој на 

Република Македонија – расходна страна 

 

 

Извор: Прилагодено од авторот. 
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На расходната страна, ефектот од индуцирана контракција и ограниченото 

движење е видлив кај падовите на извозот (-25.6%), увозот (-31.3%) и инвестициите (-

29.6%), а падот на потрошувачката е поблаг (-12.7%). Невработеноста во вториот квартал 

од 2020 се зголеми за првпат по 15 години, на 16.7% од претходните 16.2%. Сепак, растот 

е значајно помал споредено со контракцијата на економијата, главно затоа што ударот на 

кризата беше пресретнат со владините мерки – главно мерката за субвенционирање на 

платите во износ од 14.500 денари по работник, која вклучуваше одредба за задржување 

на истиот број работници за време на користењето на мерката и два месеца по нејзиниот 

престанок. Помеѓу двата квартала, најмногу работни места, 12.000 или 24.2%, се изгубени 

во дејноста транспорт и складирање.  

По силниот пад во 2020 година, економијата се очекуваваше да заздрави во 2021149 

година, по што се предвидува интензивирање на економскиот раст во наредните години. 

Државната поддршка преку различни економски мерки продолжи во 2021 година, како 

преку мерките кои беа преземени претходната година и продолжија да се реализираат во 

текот на оваа година, така и преку нови мерки, со цел поддршка на домашната економија 

за нејзино побрзо заздравување и создавање основа за повисок економски раст на подолг 

рок. 

 Во 2020150 година БДП забележа пад од 4,5% на реална основа како резултат на 

неповолните движења во второто тримесечје, кога реалниот БДП се намали за 14,9% на 

годишна основа, што се должи на ограничувачките мерки за спречување на ширењето на 

корона-вирусот во земјата и влошеното меѓународно окружување, а се одрази врз 

активноста на голем дел од услужните дејности, градежништвото и индустријата. Во 

третото и четвртото тримесечје е забележан пад од 3,3% и 0,7% соодветно, во услови на 

забавено темпо на пад на активноста во индустрискиот и услужниот сектор, односно 

поповолни движења на извозната и инвестициската активност и континуиран раст на 

јавната потрошувачка со цел справување со пандемијата. 

 

 

                                                           
149https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/062022-2026.pdf. Република Северна Македонија, Влада на 

Република Северна Македонија, Фискална стратегија на Република Северна Македонија за 2022-2024 (со 

изгледи до 2026) Скопје, мај 2021, (пристапено на 24.3.2022). 
150Ibid.стр 7. 

https://finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/062022-2026.pdf
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5.9. Одговор на политиките и различните видови на мерки преземени во услови на 

КОВИД-19 кризата 
 

5.9.1. Фискалните пакети за поддршка 

 

Ударот од економската криза предизвикана од корона-вирусот доведе до креирање 

што подобри антикризни мерки кои имаа за цел поддршка на економијата со главниот 

фокус граѓаните, нивните работни места, социјалната сигурност, солидарност, како и 

креирање амбиент за полесно надминување на економските последици од корона-вирусот 

со тоа што со помош на и спроведување на брза стратегија да се продолжи со позитивните 

трендови на новата развојна македонска економија. 

Владата на Република Северна Македонија151 донесе повеќе пакети на економски 

мерки кои се проценети на 1,2 милијарди евра, односно околу 10% од БДП, од кои 

вредноста на првите четири пакети антикризни мерки изнесува околу 1,02 милијарди евра. 

Околу 70 различни мерки се донесени во рамките на првите четири пакети, со кои се 

опфатени и поддржани субјектите и физичките лица погодени од пандемијата. Четвртиот 

пакет економски мерки изнесува 470 милиони евра, додека вкупната вредност на 

претходните три пакети изнесува околу 555 милиони евра. Петтиот пакет економски 

мерки содржи вкупно 29 мерки со вредност од 160 милиони евра и е насочен кон 

граѓаните, компаниите и за подобрување на ликвидноста на стопанството. Шестиот пакет 

мерки опфаќа 7 мерки со кои се таргетирани најпогодените сектори од корона-кризата. 

Шестиот пакет е со вредност од 17,8 милиони евра и треба да се напомене дека петтиот и 

шестиот пакет се во фаза на реализација. 

Сите усвоени мерки можат да се поделат во една од следните 3 групи:  

1.Мерки кои предизвикуваат буџетски расходи, односно имаат директни фискални 

импликации;  

2.Мерки кои предизвикуваат намалени буџетски приходи; и  

3.Мерки кои имаат економско влијание, а немаат фискални импликации. 

 

                                                           
151https://vlada.mk/node/24854 - Информација со статус на реализација на економски мерки за справување со 

КОВИД-19 (пристапено на 24.3.2022). 

https://vlada.mk/node/24854
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Првите два пакета економски мерки го амортизира првиот удар од економската 

криза предизвикана од корона-вирусот. Главните карактеристики на овие пакет мерки беа 

нивната навременост, нивната сеопфатност и нивното прецизно димензионирање. Првиот 

пакет беше насочен кон ублажување на ударот на здравствената криза врз економијата. 

Во првиот пакет се реализира: директна ликвидносна финансиска поддршка за микро, 

мали и средни претпријатија, како и субвенционирање на придонеси за компании од 

туризмот, транспортот, угостителството и други компании кои имаат последици од 

корона-вирусот, за април, мај и јуни 2020 година. На 18 март 2020, се објави првиот пакет 

економски мерки за поддршка на бизнисот.  

 

Табела 5.2: Резиме на прв пакет (во евра) 

Група План на 

средства 

за мерки 

Искористени 

средства 

Неискористени 

средства 

Имплементација Имплементација 

(во %) 

Директни 

буџетски 

расходи 

1.200.000 – – – – 

Намалени 

буџетски 

приходи 

5.500.000 4.595.158 894.576 5.489.734 99,8% 

Без 

фискални 

импликации 

5.500.000   5.500.000 – 5.500.000 100% 

Вкупно  12.200.000  10.095.158 894.576 10.989.734 90,1% 
Извор: Прилагодено од авторот според податоците земени од https://vlada.mk/node/24854 - Информација со 

статус на реализација на економски мерки за справување со КОВИД-19 (пристапено на 24.3.2022). 
 

Во рамки на првиот пакет нема реализирано средства за мерки кои предизвикале буџетски 

расходи, односно директни фискални импликации. Со првиот пакет мерки, се предвиде 

ослободување од плаќање на месечни аконтации за данок на личен доход и данок на 

добивка за месеци од март до јули 2020 година за субјектите со намалени приходи од 30% 

во однос на минатиот период при што се изгубени приходи од 2,1 милион евра, како и 

субвенционирање на 50% од придонесите за април, мај и јуни 2020 година по вработен во 

компании од погодените сектори каде се изгубени приходи од 2,5 милиони евра. Исто 

така, се укинаа царинските давачки за одредени основи, а се намалија и законската затезна 

камата и казнената камата за јавни давачки. 

https://vlada.mk/node/24854
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На 31 март 2020 се објави вториот пакет економски мерки кој опфаќаше: рефундирање 

на плати во износ од 83,3 милиони евра и бесплатни кредити за заштита на ликвидноста на 

фирмите како и ограничувања на исплати на плати и надоместоци за одредени категории 

граѓани (пратеници, членови на управни и надзорни одбори итн.). Вкупната проценета 

вредност на првиот и вториот пакет економски мерки изнесуваше 200 – 250 милиони евра 

или 2% од БДП. 

 

Табела 5.3: Резиме на втор пакет (во евра) 

Група План на 

средства 

за мерки 

Искористени 

средства 

Неискористени 

средства 

Имплементација Имплементација 

(во %) 

Директни 

буџетски 

расходи 

85.882.000 85.540.869 346.300 85.887.169 100% 

Намалени 

буџетски 

приходи 

– – – – – 

Без 

фискални 

импликации 

247.000.000 247.000.000 – 247.000.000 100% 

Вкупно 332.882.000 10.095.158 894.576 10.989.734 100% 
Извор: Прилагодено од авторот според податоците земени од https://vlada.mk/node/24854 - Информација со 

статус на реализација на економски мерки за справување со КОВИД-19 (пристапено на 24.3.2022). 

 

Најголем дел од поддршката се однесуваше на мерки кои немале фискални импликации, 

пред сè воведената можност за одложување и реструктурирање на отплатите на кредитите 

за фирмите и граѓаните за период од 3 до 6 месеци. Исто така, беа обезбедени 8 милиони 

евра за нова линија бескаматни кредити од Развојната банка, преку која се поддржаа 639 

претпријатија со 11.325 вработени. Со овој пакет се усвоија и запирањето на законот за 

извршување, забраната за отворање стечајна постапка, ослободувањето од кирија за 

корисниците на социјални станови и др. За мерки кои предизвикале директни буџетски 

расходи беа одвоени 85,9 милиони евра, при што средствата се имплементирани во 

целост. 

Во третиот пакет кој беше насочен кон стимулирање на побарувачката и беше 

презентиран на 17 мај 2020 година, од вкупно осумте досега предвидени мерки, 

реализирани се само две: локална платежна картичка и купони за поддршка на локалниот 

туризам. 

https://vlada.mk/node/24854
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Главните придобивки од третиот пакет мерки подразбираат:152 

 Поттикнување на приватната потрошувачка на граѓаните, со што се создаваат 

услови за подобар живот; 

 Заштита на постојните и креирање нови работни места, особено во секторите во 

кои ќе се имплементира дигитализацијата; 

 Зголемена конкурентност на нашите компании на домашно, регионално и глобално 

ниво; 

 Интервентно активирање на домашниот туризам; 

 Промоција на нови земјоделски култури и поддршка на земјоделците за уште 

поголем обем и квалитет на домашно производство; 

 Развој на економските дејности со воведување ИТ и онлајн активности и алатки; 

 Стимулирање и зголемување на безготовинските и онлајн плаќања, како 

инструмент за сузбивање на сива економија. 

 За третиот пакет се одвоени вкупно 229,3 милиони евра, од кои заклучно со 

февруари 2021 година се имплементирани 172,9 милиони, односно 75,4%, при што се 

очекува зголемување на имплементацијата во наредниот период. Повисок износ од 

третиот пакет е наменет за физички лица, односно 122,4 милиони евра, додека 106,9 

милиони се насочени кон правни лица. 

 

Табела 5.4: Резиме на трет пакет (во евра) 

Група План на 

средства 

за мерки 

Искористени 

средства 

Неискористени 

средства 

Имплементација Имплементација 

(во %) 

Директни 

буџетски 

расходи 

143.250.000 56.205.804 29.775.139 85.980.943 60% 

Намалени 

буџетски 

приходи 

– – – – – 

Без 

фискални 

импликации 

86.000.000 80.600.000 6.300.000 86.900.000 101% 

Вкупно 229.250.000 136.805.804 36.075.139 172.880.943 75,4% 
Извор: Прилагодено од авторот според податоците земени од https://vlada.mk/node/24854 - Информација со 

статус на реализација на економски мерки за справување со КОВИД-19 (пристапено на 24.3.2022). 

 

  

                                                           
152https://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki (21.3.2022). 

https://vlada.mk/node/24854
https://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki
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За мерките кои предизвикуваат директни фискални расходи имплементирани се 86 

милиони евра, односно 60% од планираните 143,3 милиони. Во овој пакет беа вклучени 

неколку мерки со значителен износ на буџетски расходи, пред сè платежните картички, во 

вредност од 9.000 денари за сите невработени лица, во вредност од 3.000 денари за млади 

и за вработени со нето-плата помала од 15.000 денари месечно. Само за оваа мерка се 

имплементирани 28 милиони евра, доделени на околу 309.337 граѓани. 

Во четвртиот пакет, кој беше презентиран на 27 септември 2020 година е 

поцелосен, од вкупно 31 предвидени мерки, како што се: поддршка за исплата на плати за 

3 месеци, платежни картички за граѓаните, дотации за 500 туристички агенции, грантови 

за ресторани за свадби, викенди без ДДВ и сл. Вкупно за четвртиот пакет се одвоени 472,1 

милион евра, од кои имплементирани се 73%, или 343 милиони, при што се очекува 

значително зголемување на реализацијата во периодот кој следува. 

 

Табела 5.5: Резиме на четврт пакет (во евра) 

Група План на 

средства 

за мерки 

Искористени 

средства 

Неискористени 

средства 

Имплементација Имплементација 

(во %) 

Директни 

буџетски 

расходи 

293.400.000 171.814.725 100.949.698 272.764.423 93% 

Намалени 

буџетски 

приходи 

36.410.000 10.440.300 17.509.700 27.950.000 76,8% 

Без 

фискални 

импликации 

142.276.422 42.276.422 – 42.276.422 29,7% 

Вкупно 472.086.422 224.531.448 118.459.397 342.990.845 72,7% 
Извор: Прилагодено од авторот според податоците земени од https://vlada.mk/node/24854 - Информација со 

статус на реализација на економски мерки за справување со КОВИД-19 (пристапено на 24.3.2022). 

 

  

Во рамки на овој пакет, за директни буџетски расходи одвоени се 293,4 милиони 

евра, од кои имплементирани се 272,8 милиони, односно 93%. Продолжени се некои од 

најважните мерки од претходните пакети. За финансиска поддршка за исплата на плати за 

месеците октомври, ноември и декември имплементирани се 70 милиони евра, при што 

поддршката ја искористија 13.042 компании со 70.766 вработени. Освен ова, за 

финансиска поддршка за ранливи категории преку исплата на финансиски средства на 

https://vlada.mk/node/24854
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трансакциска сметка за поголема потрошувачка и за развој на домашните економски 

дејности имплементирани се 27,6 милиони евра за 254.646 корисници. Имплементиран е 

дел од кредитот од Светска банка за поддршка на здравствениот и социјалниот сектор во 

износ од 68,4 милиони евра. 

 

Табела 5.6: Ефектот на четирите пакети врз економската активност и 

невработеноста 

Реални стапки на 

раст (%) 

Вклучен импакт на 

мерките 

(објавени податоци 

од ДЗС) 

Без импактот на 

мерките 

(контрафактичка 

анализа) 

Импакт (проц. 

поени) 

БДП -4,5 -8,4 3,9 

Приватна 

потрошувачка 

-5,6 -11,8 6,2 

Јавна потрошувачка 10,1 3,3 6,8 

Бруто-инвестиции -10,2 -11,6 1,4 

Извоз на стоки и 

услуги 

-10,9 -11,9 1,0 

Увоз на стоки и 

услуги 

-10,5 -12,6 2,1 

Извор: Прилагодено од авторот врз податоците земени од https://vlada.mk/node/24854 

 

Во 2020 година економската активност забележа пад од 4,5%, што е во рамки на 

предвидувањата. Намалената економска активност, согласно очекувањата, е главно 

резултат на неповолните движења во второто тримесечје, кога реалниот БДП се намали за 

14,9% на годишна основа, што се должи на ограничувачките мерки за спречување на 

ширењето на корона-вирусот во земјата и влошеното меѓународно окружување, а се 

одрази врз активноста на голем дел од услужните дејности, градежништвото и 

индустријата. Во третото и четвртото тримесечје падот на економската активност 

значително забави, односно е забележан пад од 3,3% и 0,7% соодветно, во услови на 

забавено темпо на пад на активноста во индустрискиот и услужниот сектор, односно 

https://vlada.mk/node/24854
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поповолни движења на извозната и инвестициската активност (раст од 4,2% во третото 

тримесечје по падот од 34,4% во второто) и континуиран раст на јавната потрошувачка со 

цел справување со пандемијата. Фискалниот стимул на досега реализираните мерки 

изнесува 704 милиони евра, односно 6,5% од БДП. 

Оттука, се проценува дека преку фискален импулс од 704 милиони евра (6,5% од БДП) 

падот на економската активност е ублажен, односно без овие мерки падот на економската 

активност би бил повисок за 3,9 процентни поени во 2020 година, односно би изнесувал 

8,4%, наспроти остварениот пад од 4,5%. 

Петтиот пакет економски мерки наменет за граѓаните и за компаниите, за 

стабилна и развој на македонскатa економија и за подобрување на ликвидноста на 

стопанството. Петтиот пакет содржи вкупно 29 мерки, во вредност од 9,7 милијарди 

денари или околу 160 милиони евра. 

Мерките од петтиот сет економски мерки се систематизирани во 4 главни столбови:153   

 Директна финансиска поддршка за компаниите со цел задржување на работните 

места на граѓаните кои работат во секторите кои сè уште имаат последици од 

пандемијата;   

 Финансиска поддршка на ликвидноста на граѓаните и приватниот сектор со цел 

 задржување и/или зголемување на бројот на работниците како и процесот на 

заздравување на компаниите;   

 Креирање на поповолно деловно опкружување преку системско редефинирање на 

царинскиот тарифник, намалување на други парафискални давачки и даночно 

олеснување и одложување кај неколку јавни давачки;   

 Поддршка за граѓаните. 

 

 Шестиот пакет антикризни економски мерки вреден 17,8 милиони евра е наменет 

за поддршка на дејностите кои беа целосно затворени со цел превенирање на ширењето на 

корона-вирусот во текот на месец април 2021, како и за подобрување на ликвидноста на 

компаниите кои инвестираат во текот на 2021 година. Шестиот пакет на мерки, опфаќа 

                                                           
153 finance.gov.mk/wp-content/uploads/2021/06/ФИСКАЛНА-СТРАТЕГИЈА-НА-РЕПУБЛИКА-СЕВЕРНА-

МАКЕДОНИЈА-2022 – 2026.pdf. стр.30 (пристапено на 25.3.2022). 
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седум мерки со кои се таргетирани најпогодените сектори од корона-кризата, при што ќе 

се поддржат 10.000 компании, кои вработуваат околу 60.000 граѓани. 

 

Шестиот пакет ги таргетираше следните субјекти и мерки:154 

 Угостителските објекти ќе бидат поддржани со околу 9,9 милиони евра, со опфат 

на околу 6.000 субјекти кои вработуваат 17.000 луѓе. Со оваа мерка ќе им бидат 

покриени 30% од приходите, износ кој ќе се пресметува како просек од просечниот 

месечен приход во 2019 и 2020 година Дополнително, сите регистрирани 

угостителски објекти ќе добијат 15.200 денари финансиска поддршка по вработен, 

заклучно со 6.4.2021 година; 

 Категоризираните ресторани за свадби, евент-индустријата, игротеките, ноќните 

клубови, приватните детски одморалишта, фитнес-центрите, фотографите и 

фотографските студија ќе бидат поддржани со 2,5 милиони евра. Во овие категории 

спаѓаат околу 1.200 компании и ќе им бидат покриени 30% од приходите, износ кој 

ќе се пресметува како просек од просечниот месечен приход во 2019 година, а 

дополнително ќе добијат поддршка од 15.200 денари по вработен, заклучно со 

31.12.2020 година; 

  Категоризираните туристички агенции ќе бидат поддржани со 1,4 милиони евра. 

Притоа туристичките агенции со А лиценца ќе добијат до 5.000 евра, а 

туристичките агенции со Б лиценца ќе добијат до 2.000 евра; 

 Музичарите, членовите на здруженијата на музичари како и лиценцираните 

туристички водичи кои во текот на 2020 година имале просечен месечен нето-          

-приход под 15.000 денари ќе добијат финансиска поддршка од 30.750 денари; 

 За компаниите кои ја реинвестирале добивката од 2020 година ќе бидат наменети 

околу  2 милиони евра, мерка која ќе се реализира преку Развојната банка, а ќе им 

помогне на компаниите да ја зголемат ликвидноста, да ги реализираат своите 

инвестициски планови и да продолжат со својот развој, преку субвенционирање на 

каматните стапки; 

 Медиумите кои емитуваат радио и телевизиска програма ќе се поддржат со 

бескаматна кредитна линија преку Развојната банка во вредност од 1 милиони евра; 

                                                           
154 Ibid. стр.31. 
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 За странските туристи кои престојувале во државата ќе се овозможат бесплатни 

50.000 ПЦР-тестови како дополнителна поддршка и помош за домашната 

туристичка и угостителска дејност. 

 Одговорот на фискалната политика на пандемијата во земјата беше брз и 

значаен во поддршката на претпријатијата и вработените во најпогодените дејности 

и на ранливите категории на население и имаше значително влијание кон 

ублажување на негативните последици на пандемијата врз доходот и 

потрошувачката на домаќинствата и активноста на деловните субјекти. 

 

Табела 5.7:  Вредноста на пакетите 

Пакет Вредност во милиони евра Намена 

Првиот пакет 200 – 500 милиони евра или 

2% од БДП 

Главните карактеристики 

на овие пакет мерки беа 

нивната навременост, 

нивната сеопфатност и 

нивното прецизно 

димензионирање 

Вториот пакет 

Третиот пакет 355 милиони евра Опфатени 730.000 

корисници, и е наменет за 

граѓаните и стопанството 

Четвртиот пакет 478 милиони евра Директна помош за 

економската и 

социјалната сигурност на 

нашите сограѓани, како и 

за поттик на приватната 

потрошувачка како 

стимулатор на 

општествениот раст 

Петтиот пакет 160 милиони евра Наменет за граѓаните и за 

реалниот сектор, за 

стабилна и развојна 

македонска економија 

Шестиот пакет 17.8 милиони евра Наменет за 10.000 фирми 

и 60.000 вработени, за 

поддршка на 

стопанството. 
Извор: Прилагодено од авторот врз податоците земени од https://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki 
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Дадените мерки објавени до 24 април 2020 година се дадени во табелата подолу за 

Република Северна Македонија. 

 

Табела 5.8: Краткорочни мерки за ублажување на социјалните и економските 

влијанија на КОВИД-19, Република Северна Македонија 

ФИСКАЛНИ И ТРГОВСКИ МОНЕТАРНИ И 

ФИНАНСИСКИ 

СОЦИЈАЛНА ПОМОШ 

• Намалување на каматите 

и 

секторските надоместоци 

•Привремено 

суспендирање на 

плаќањата на ПДД и 

аконтативните плаќања 

на данокот на добивка за 

даночните обврзници кои 

заработуваат од 

самовработување за март, 

април и мај 2020 година, 

особено во 

угостителството, 

туризмот и транспортот, 

но 

исто така, важи и за 

другите 

погодени сектори 

•Намалени каматни 

стапки за заостанати 

даночни обврски и 

прекумерни претплати  

• Поддршка за заштита на 

работни места: директни 

парични трансфери за 

компаниите кои 

исполнуваат одредени 

критериуми, за плаќање 

плати и задржување на 

вработените  

• Привремена забрана за 

поведување на стечајни 

постапки  

• Намалување на платите 

за сите именувани 

• Директна финансиска 

поддршка за 

квалификуваните ММСП 

кои стануваат инсолвентни 

поради кризата со вирусот 

корона  

• Намалување на основната 

каматна стапка на Народна 

банка (НБ) од 2 на 

историски најниски 1,75 

проценти  

• Привремени промени на 

условите за кредитирање  

• Намалување на затезните 

камати за правни и физички 

лица  

• Повторно воведување на 

условот за нестандардна 

резерва  

• Продолжување на рокот во 

кој банките треба да ги 

достават своите извештаи за 

проценка на ликвидноста  

• Укинување на 

надоместоците за 

повлекување и враќање на 

пари во централниот трезор 

на НБ  

• Привремено замрзнување 

на рекласификацијата на 

НФК  

• Кредити со каматна стапка 

нула се обезбедуваат преку 

развојната банка 

• Субвенции за социјални 

придонеси за 

квалификувани компании во 

туризмот, транспортот, 

угостителството и другите 

погодени компании за 

април, мај и јуни. До 50 

проценти од придонесите на 

просечната плата исплатена 

во 2019 година  

•  Ослободување од плаќање 

на закупнина за 

корисниците на социјално 

домување  

• Парични надоместоци за 

граѓани кои ја загубиле 

својата работа (50% од 

просечната плата на 

вработениот) 

• Привремено олабавување 

на критериумите за барање 

на социјална помош  

• Ослободување од 

плаќањето на закупнина за 

корисниците на социјалното 

домување 
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функционери, на кои ќе 

им се исплаќа минимална 

плата  

•Укинување на 

надоместоците за 

членовите на управни и 

надзорни одбори и 

комисии за време на 

кризата 
Извор: Прилагодено од авторот според РЕДОВЕН ЕКОНОМСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН БР. 

17, пролет 2020. Економско и социјално влијание од КОВИД-19 ИЗГЛЕДИ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН. 2020 

International Bank for Reconstruction and Development / the World Bank 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7196315881442397080080022020/render/WBRER17TheEconomicandSocialI

mpactofCOVID-19Outlook.pdf 

 

5.10. Анализа на сличностите и разликите помеѓу финансиската криза од 2008 

година и КОВИД-19 кризата врз земјите на Западен Балкан и Република 

Македонија 
 

 Кризата КОВИД-19 имаше длабоки негативни ефекти на глобално ниво, влијаејќи 

на многу економии и влошувајќи ги нивните услови, со што доведе до тешка рецесија, па  

дури и депресија. Дополнително, во споредба со Глобалната финансиска криза од 2008 

година, пандемијата КOВИД-19 е подлабока. 

 Најголем дел од мерките на сила во регионот досега се насочени кон поддршка на 

готовинските текови на бизнисите за намалување на стечаите и со тоа заштита на 

работните места во следните неколку месеци, односно додека не се укинат 

ограничувањата за сузбивање на КОВИД-19. 

Како три главни економски сличности кои можат да се анализираат во врска со 

пандемијата КОВИД-19 и финанциската криза во 2008 година се:155 

1. Несигурност: и двете кризи ја делат несигурноста како клучен фактор штом се појавија 

во една од двете водечки економии (САД во 2008 година и Кина на крајот на 2019 година) 

и се проширија на глобално ниво. 

                                                           
155 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-we-compare-the-covid-19-and-2008-crises/ Can we 

compare the COVID-19 and 2008 crises? By Marc-Olivier Strauss-Kahn (Marc-Olivier Strauss-Kahn е 

меѓународен економист, со широко искуство во централните банкарски институции, меѓународни 

организации и академска заедница.). 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7196315881442397080080022020/render/WBRER17TheEconomicandSocialImpactofCOVID-19Outlook.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/7196315881442397080080022020/render/WBRER17TheEconomicandSocialImpactofCOVID-19Outlook.pdf
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2. Колапс: првичните падови на берзите на големите земји (до една четвртина од нивното 

вреднување) беа аналогни меѓу двете кризи. И двете глобални рецесии беа последователно 

квалификувани како најголеми од Големата депресија. 

3. Реакции: За да се ограничат ваквите шокови, монетарната и фискалната политика и во 

двата случаи обезбедија огромна поддршка. 

 Во 2021 година, регионот на Западен Балкан156 бележи дури побрзо од очекуваното 

закрепнување од рецесијата предизвикана од КОВИД-19 што ја доживеаја сите шест 

економии во 2020 година. Растот на БДП за регионот достигна 5,9 отсто во 2021 година, 

по 3,1 отсто контракција во 2020 година. Растот во регионот е проектиран на 4,1 отсто во 

2022 година и 3,8 отсто во 2023 година и се очекува да го продолжи својот предкризен 

пат. Ова закрепнување се должи на комбинацијата на домашно повторно отворање и 

поволните надворешни услови за извозот на регионот. Падот на стапките на инфекции и 

олабавените ограничувања за мобилност овозможија нагло враќање на домашната 

потрошувачка и пристигнувањето на туризмот. Силното закрепнување во напредните 

економии, исто така, даде поттик за побарувачката за извозот во регионот. 

Се предвидуваше дека стапката на сиромаштија во регионот ќе го продолжи својот 

надолен тренд пред пандемијата во 2021 година и ќе падне за околу 1 процентен поен на 

20,3 проценти, блиску до нивото од 2019 година. Рецесијата во 2020 година забележа 

пресврт на намалувањето на нивото на сиромаштија во Западен Балкан. 

Финансискиот сектор може да помогне во ублажувањето на влијанијата на КОВИД-19 врз 

реалната економија преку обезбедување на финансирање и преструктуирање на заемите за 

одржливи фирми за да им се помогне да ги ублажат влијанијата на кризата. Ранливоста на 

финансискиот сектор има поголемо влијание на пазарите во развој како Западен Балкан  

чии финансиски системи се помалку подготвени да ги пребродат шоковите. Додека 

националните финансиски сектори во регионот се генерално стабилни, неопходно е да се 

следат трендовите на кредитирање и ликвидност, бидејќи КOВИД-19 претставува 

најсериозна закана од 2008 година.  

                                                           
156 Western Balkans Regular Economic Report: Fall 2021 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report.  

Полугодишен извештај за последните економски случувања и изгледите на Западен Балкан (Албанија, Босна 

и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија). Ова издание ги разгледува економските 

и социјалните влијанија на КОВИД-19 врз регионот и изгледите за одржливо и зелено закрепнување во 

услови на континуирана неизвесност. 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report
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 По непосредниот период на ограничување на кризата, фискалната политика треба 

да постигне рамнотежа помеѓу поддршката на економското закрепнување и 

обезбедувањето фискална одржливост. Некои земји од Западен Балкан ја подобрија 

својата фискална позиција во последниве години со создавање фискални браници што им 

овозможија да финансираат поголеми програми за поддршка. Сепак, сите земји влегоа во 

кризата КОВИД-19 со повеќе долгови отколку пред Глобалната финансиска криза во 2009 

година и додека сите земји од Западен Балкан воведоа мерки за ублажување на 

непосредното влијание на кризата, нивната ефикасност зависи од тоа колку добро се 

прилагодени на конкретниот контекст во секоја земја. 
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ГЛАВА VI - МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 
 

Истражувачката методологија на овој докторски труд се состои од панел 

регресивна анализа, која се заснова на статичните и динамичните модели. Значи, прво ќе 

се испитуваат статичните модели, т.е  фиксните и случајните ефекти, како и тестот на 

Хаусман за определување меѓу нив на посоодветениот модел, за примерокот на земјите 

вклучени во анализата. Второ, се користи динамичниот модел, GMM (Generalized Method 

of Moment) кој претставува понапреден економетриски модел и истиот придонесува за 

решавање на проблемот на ендогеноста.  

За да се анализираат ефектите на Глобалната финасиска криза, исто така, и 

ефектите на КОВИД-19 кризата врз економскиот раст, на земјите на Западен Балкан, во 

горенаведените економетриски модели ќе се вклучуваат две вештачки варијабли (Dummy 

variables) кои ја земаат вредноста 1 за периодите на кризите и ја земаат вредноста нула за 

остатокот од периодот, соодветно. Моделите со вештачки варијабли можат да се користат 

за да се процени дали се случиле структурни промени помеѓу различни временски 

периоди. Значи, овие варијабли ги проверуваат структурните промени, од еден во друг 

период, или ја проверуваат стабилноста на параметрите на регресијата во одреден 

временски период, во споредба со друг временски период. 

Покрај анализата на ефектите на двете кризи во економиите на земјите на Западен 

Балкан, ќе се посвети посебен фокус на влијанието на кризите на реалниот сектор на РС 

Македонија. Во овој случај покрај методот на најмали квадрати (OLS) ќе се користат и 

регресивни модели на временски серии, т.е. VAR и VECM-модели, во зависност од 

стационарноста на временските серии. Значи, претходно ќе се испита стационарноста на 

временските серии преку два вида на тестови Дики Фулер и Филипс Перон тест, па потоа 

ќе се одлучи за соодветниот модел, VAR или VECM.     

Податоците кои ќе се користат во панел-регресиите ќе се состојат од годишните 

податоци почнувајќи од 2000 година до 2020 година и истите главно ќе се обезбедат од 

датабазата на Светска банка. Примерокот ги вклучува петте земји на Западен Балкан, 

почнувајќи од 2000 година до 2020 година. Додека за регресивните модели на временските 

серии, значи за случајот на РС Македонија, ќе се користат квартални податоци почнувајќи 



162 
 

од првиот квартал на 1998 година, до вториот квартал на 2021 година, и истите ќе се 

обезбедат од Државниот завод за статистика на РС Македонија и Народна банка на РС 

Македонија. 

Исто така, ќе се спроведуваат низа тестови кои ќе ги тестираат стабилноста и 

конзистентноста на економетриските модели. Обработката на податоците и 

продуцирањето на економетриските модели ќе се спроведе преку софтверскиот пакет 

STATA 14.  

 

6.1. Теоретска рамка на панел регресивни модели 
 

6.1.1. Модели на фиксни и случајни ефекти  

 

     Основната рамка на регресиониот модел за панел-податоците се состои од следната 

равенка:157 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑍𝑖𝜋 + 휀𝑖𝑡 

X има k колони и не вклучува константа. Хетерогеноста или индивидуалниот ефект се 

испитува преку компонентата Ziπ,  каде Z содржи константа и збир на индивидуални или 

групни специфични променливи. Од ова произлегуваат два случаи:  

Фиксни ефекти (FE): Ако Zi е необсервиран, но во корелација со Xit, тогаш OLS 

оценувачите на β се пристрасни. Меѓутоа, во овој случај i = Ziπ ги отелотворува сите 

наблудувани ефекти и ја претставува проценливата равенка, во која i =1,..., n  се 

третираат како не-познати интерцепти што треба да се проценат, едно за секоја земја, како 

во следната равенка. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑋′
𝑖𝑡𝛽 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡  

Случајни ефекти (RE): Ако постои необсервирана индивидуална хетерогеност, сепак 

формулирана, може да се претпостави дека е во корелација со вклучените варијабли, во 

тој случај моделот може да се формулира како: 

                                                           
157 Теоретската рамка на ова истражување се базира исклучително на теоријата на моделите за панел-             

-податоци развиена од страна на William, H. Green (2002), Econometric Analysis, петто издание.  
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𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝐸[𝑍𝑖𝜋] + {𝑍𝑖𝜋 − 𝐸[𝑍𝑖𝜋] + 휀𝑖𝑡   

= 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝛼 + 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡  

кој е, линеарен модел на регресија со сложено нарушување што може да биде 

конзистентен, иако неефикасен, проценет со методот на најмалите квадрати. Пристапот на 

случајните ефекти прецизира дека 𝑢𝑖 е специфичен групен (за сите земји) случаен елемент, 

сличен на 휀𝑖𝑡, освен оној за секоја група (земја), има само една ждрепка која влегува во 

регресијата идентично во секој период. 

Значи, клучна разлика помеѓу овие два случаи е дали необсервираниот индивидуален 

ефект отелотворува елементи кои се во корелација со регресорите во моделот, не дали 

овие ефекти се стохастички или не. Ке ја испитаме оваа основна формулација, а потоа ќе 

разгледаме проширување во динамичен модел. 

Тестот за спецификација воведен од Хаусман (1978), се користи за тестирање дали 

случајните ефекти се независни од променливите од десната страна. Ова е генерален тест 

за да се споредат двата проценувачи. Тестот се заснова на претпоставката за нултата 

хипотеза дека  нема корелација помеѓу променливите од десната страна и случајните 

ефекти, и дека двата фиксните ефекти и случајните ефекти се конзистентни проценувачи, 

меѓутоа фиксните ефекти се неефикасни (ова е претпоставката за случајните ефекти). 

Додека според алтернативната хипотеза, се претпоставува дека случајните ефекти се 

неефикасни. Тестот се заснова на следнава статистика на Валд: 

 

𝑊 = [𝛽𝐹𝐸 − 𝛽𝑅𝐸]′Ψ−1
[𝛽𝐹𝐸 − 𝛽𝑅𝐸], каде 

 

𝑉𝑎𝑟[𝛽𝐹𝐸 − 𝛽𝑅𝐸] = 𝑉𝑎𝑟[𝛽𝐹𝐸] − 𝑉𝑎𝑟[𝛽𝑅𝐸] = Ψ 

 

W е дистрибуиран како 𝜒2 со (K-1) степени на слобода, каде што K е бројот на 

параметрите во моделот. Ако W е поголема од критичната вредност добиена од табелата, 

тогаш ние ја отфрламе нултата хипотеза за тоа дека двата проценувачи се конзистентни, 
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т.е. „нема корелација помеѓу променливите од десната страна и  случајните ефекти,  во кој 

случај моделот на фиксни ефекти е по ефикасен. 

          Од друга страна, ендогеноста е еден од главните проблеми што ги карактеризираат 

моделите со панел-податоци. Главниот предизвик е да се надмине и да се реши овој 

проблем, со цел да се добијат непристрасни проценувачи. Во контекст на панел-моделите, 

повеќето студии со регресии на раст, ги користат методите со инструментални варијабли 

(IV), т.е. 2SLS-пристапот, за справување со прашањето на пристрасностa и на 

истовременоста. Проценувачот 2SLS опфаќа корекција на проблемот на ендогеноста дури 

и за повеќекратни ендогени објаснувачки варијабли.  

 

6.1.2. Динамична панел-регресија GMM (Generalized Method of Moment) 

       

Општиот метод на моменти (GMM) е напреден економетриски метод кој ги 

комбинира наблудуваните економски податоци со информациите под услови на моментот, 

за да ги процени непознатите параметри (Хансен, 1982). Методот бара одреден број на 

моментни состојби да бидат специфицирани во економетрискиот модел, така што овие 

услови се функции на параметрите на моделот.  

       Панел-податоците се добро прилагодени за испитување на динамичните ефекти, 

прикажани во следниот модел од прв ред: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑋′
𝑖𝑡𝛽 + 𝛾𝑖𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡   

                                                                =  𝑤′
𝑖𝑡𝛿 + 𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡 

каде множеството променливи на десната страна, 𝑤𝑖𝑡 сега ја вклучува заостанатата 

(lagged) зависна варијабла 𝑌𝑖,𝑡−1. Додавањето на динамичниот компонент во моделот го 

променува толкувањето на равенката. Без заостанатата варијабла, „независните 

променливи“ претставуваат целосен збир на информации што произведуваат обсервиран 

исход на 𝑌𝑖𝑡. Додека со заостанатата варијабла што сега ја имаме во равенката значи дека 

целата историја на варијаблите од десната страна, т.е. секое мерено влијание е условено од 
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оваа историја; во овој случај, какво било влијание од 𝑋𝑖𝑡 претставува ефект на нови 

информации. 

Општиот пристап, кој е развиен во неколку фази во литературата, се потпира на 

инструментални проценувачи на варијабли, a неодамна на GMM-проценувачот (Arellano 

and Bond, 1991 и Arellano and Bover, 1995). На пример, било тоа фиксни или случајни 

ефекти, хетерогеноста може да се елиминира од моделот со употребата на првите разлики 

на зависната варијабла и независните варијабли, со што произлегува следната равенка: 

𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖.𝑡−1 = 𝛿(𝑌𝑖𝑡−1 − 𝑌𝑖.𝑡−2) + (𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖,𝑡−1)′𝛽 + (휀𝑖𝑡 − 휀𝑖,𝑡−1) 

 

GMM-процедурите, сепак, добиваат ефикасност со искористување на дополнителни 

ограничувања во моментот. Тие ги користат сите достапни заостанати вредности на 

зависните променливи плус заостанатите вредности на егзогените регресори како 

инструменти (Anderson-Hsiao, 1982). 

 

6.1.3. Податоци и дескриптивна статистика 

        

Во емпириското истражување се користат годишните податоци од 2000 до 2020 

година за пет земји од Западен Балкан, имено Албанија, Босна и Херцеговина, Република 

Северна Македонија, Црна Гора и Србија, додека Косово е испуштено од примерокот 

заради недостапност на податоци на повеќе години. Претежно податоците беа собрани од 

базата на податоци на Светската банка (World Development Indicators). Временскиот 

распон на анализата е ограничен заради недостаток на податоци за некои индикатори за 

првата деценија на транзицијата. Дескриптивната статистика на податоците користени во 

емпириското истражување е прикажано во табела 1.  Во текот на периодот на анализата, 

просекот на растот на БДП по глава на жител на регионот е 3,27 проценти. 
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Табела 6.1: Дескриптивна статистика на податоците 

 

Варијабли 

               

   Просек 

 

Стандардна 

девијација 

 

Минимум 

 

Максимум 

 

Обсервации 

Раст на БДП 

по жител 

3.270933 3.452752 -15.11668 9.311124 105 

Реален БДП 

по жител  

(2010 цени) 

5026.608 1353.582 2244.625 8591.406 105 

Фиксен 

капитал (% од 

БДП) 

22.80971 5.893639 12.20161 39.21585 105 

Индекс на 

трговска 

отвореност 

90.64916 19.30192 22.49218 138.8272 105 

Стапка на 

раст на 

населението 

-0.242753 0.4589069 -1.745365 0.5138935 105 

Стапка на 

невработеност 

21.73552 7.218351 9.08 37.25 105 

Извор: Пресметки на авторот. 

 

6.1.4. Спецификација на економетрискиот модел 

 

       Спецификацијата на економетрискиот модел кој го проценува ефектот на кризите 

врз економскиот раст на земјите на Западен Балкан, во основа се заснова на следниов 

модел:  

 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝐶𝑖𝑡−1 + 𝜙𝑘𝑋𝑘,𝑖,𝑡−1+𝛿1𝐷1 + 𝛿2𝐷2 + 𝜆𝑖 + 𝜇𝑡 + 휀𝑖𝑡             (1) 

Каде  𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 е зависна варијабла, т.е. растот на БДП по жител за земјата i во време t. 

Независните варијабли се: почетната состојба на приход што е проксирана со логаритамот 

на БДП по жител на земјата i на почетокот на секој период (𝐺𝐷𝑃𝐶𝑖𝑡−1, почетен БДП по 

глава на жител); 𝑋𝑘 е вектор на контролни варијабли кои влијаат врз економскиот раст, 

имајќи ја предвид конвенционалната литература за раст и детерминантите на раст 

(погледни Solow, 1956 и Mankiw et al., 1992), како што се: бруто фиксниот капитал (GFCF) 

како % од БДП, што го одразува влијанието на акумулацијата на физичкиот капитал; 

стапката на раст на населението (POP), трговската отвореност (TRADE), што го 
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претставува односот на вкупната вредност на извозот и увозот во БДП.  Во моделот се 

вклучени две вештачки променливи 𝐷1 и 𝐷2 со кои се трудиме да ги процениме ефектите 

на Глобалната финансиска криза и КОВИД-19 кризата врз економскиот раст, соодветно. 𝜆𝑖 

се необсервираните специфични ефекти на земјите;  𝜇𝑡 е необсервираниот специфичен 

ефект на временскиот период кој опфаќа глобални шокови; и 휀𝑖𝑡 е членот на грешка. 

 

6.2. Теоретска рамка на регресивните модели со временски серии 
 

Целта на регресивната анализа е комплицирана кога истражувачот користи 

податоци на временски серии, бидејќи објаснувачката променлива може да влијае на 

зависната променлива со временско задоцнување. Ова често налага потреба од 

вклучување на заостанувања на објаснувачката променлива во регресијата. Ако „времето“ 

е единица за анализа, ние можеме да спроведеме регресивна анализа каде зависната 

променлива, Y, зависи од една или повеќе независни променливи. Меѓутоа, пред да се 

спроведе регресивната анализа на временските серии, потребно е да се испита 

стационарноста на временските серии, бидејќи нестационарни временски серии можат да 

доведуваат до лажни регресии.  

 

6.2.1. Стационарноста на временските серии 

За да се избегнат несоодветни резултати од регресијата, ви претставуваме во 

следните чекори како да се открие стационарноста на променливите вклучени во моделот, 

употребувајќи го Dickey-Fuller (DF) тестот и Philips-Perron (PP). 

Со 𝑌𝑡 ја претставуваме променливата која се тестира во периодот t, додека со 𝑌𝑡−1 

соодветната променлива во периодот t-1 и со t променливата која го претставува трендот. 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 ;   𝑌𝑡 има случајно движење, 

∆𝑌𝑡 = 𝛾1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 ;  𝑌𝑡 има значително случајно движење,  

∆𝑌𝑡 = 𝛾𝑡 + 𝛾2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡  ;   𝑌𝑡 има случајно движење и тоа значително околу еден 

стохастички тренд.  
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Хипотеза: 

𝐻0: 𝛿 = 0 (променливата е нестационарна) 

𝐻1: 𝛿 ≠ 0 (променливата е стационарна) 

Ако се прифати нултата хипотеза, значи не успеваме да ја отфрлиме нултата хипотеза, 

што значи дека податоците содржат единичен корен, што значи дека променливите се 

нестационарни. Продолжуваме со постапката земајќи ја првата или втората разлика 

додека променливата не стане стационарна. Во овој случај велиме дека променливите се 

од редот I (1), I (2) соодветно. 

      Ако нултата хипотеза се отфрли, значи алтернативата се прифаќа, тоа значи дека 

временските серии не содржат единични корени и се стационарни од редот I (0). 

 

6.2.2. Анализа на временските серии со VAR или VECM  
 

Интегрираниот авторегресивен модел (VAR) опфаќа повеќе временски серии и е 

доста корисна алатка за предвидување. Може да се смета за продолжување на авто-

регресивниот (AR дел од ARIMA). VAR-моделот вклучува повеќе независни променливи 

и затоа има повеќе од една равенка. Секоја равенка користи како нејзини објаснувачки 

променливи заостанувањата од сите променливи и веројатно детерминистички тренд. 

Моделите на временски серии со VAR обично се засноваат на примена на стационарни 

серии во првата разлика на оригиналните серии и поради тоа, секогаш постои можност за 

губење на информации за односот меѓу интегрираните серии. 

Затоа, земањето на првата разлика на сериите за да се направат стационарни е едно 

решение, но по цена на игнорирање на евентуално важни („долгорочни“) односи меѓу 

нивоата. Подобро решение е да се тестира дали регресиите на нивоата се доверливи 

(„коинтеграција“.) Вообичаениот пристап е да се користи методот на Јохансен за 

тестирање дали постои или не коинтеграција. Ако одговорот е „да“, тогаш моделот за 

корекција на векторска грешка (VECM), кој ги комбинира променливите во нивоа и 

разлики, може да се процени наместо VAR во нивоа. 
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Бидејќи повеќето од променливите во ова анализа се нестационарни ќе се користи 

VECM-моделот. Општиот модел се претставува на следниов начин:  

∆𝑌𝑡 = 𝛿 + ∏𝑌𝑡−1 + ∑ Φ𝑖Δ𝑌𝑡−1 + 휀𝑡

𝑝−1

𝑖=1

 

Каде е оператор на диференцирање, таков што:  1 ttt YYY
; Π е коефициентот на 

матрицата, 𝑌𝑡−1, и Π = 𝛼𝛽, каде 𝛼 претставува коефициент на прилагодување на 

рамнотежата (coefficient of adjustment to the equilibrium) или коефициент на корекција на 

отстапувањето од рамнотежата, додека 𝛽 претставува вектори на коинтеграција, 𝛽𝑥𝑌𝑡−1 

кои ги опфаќаат долгорочните врски (коинтегрирани равенки). Важно во овој модел е да 

се најде рангот на коинтеграцијата, 𝑟 = 𝑟𝑎𝑛𝑘(Π), т.е. бројот на коинтегрирани вектори 𝛽𝑖.  

      VECM-моделот е адекватен само во случај кога постои коинтеграција меѓу 

употребените серии, тогаш може да заклучиме дека постои долгорочна врска меѓу нив. 

Рангот на коинтеграција го покажува бројот на коинтегрирани вектори, на пример, ако 

рангот е два, тоа покажува дека две независни линеарни комбинации на нестационарни 

променливи се стационарни, т.е. постојат две коитегрирани вектори. Меѓутоа, за да биде 

врската стабилна потребно е да постои само една коинтегрирана равенка. Јохансен и 

Јулиус (1990) го детерминираат рангот употребувајќи го тестот на (Maximum eigevalue) и 

(Trace Statistic), кои се пресметуваат користејќи процени на максималните можности на 

коинтегрираните вектори. Согласно наведеното, пред да го проценуваме економетрискиот 

модел, вршиме тест на коинтеграција на употребените серии, односно променливи, 

користејќи го тестот на Јохансен и Јулиус (1990). 

 

6.2.3. Податоци и дескриптивна статистика 

 

       Во емпириското истражување за РС Македонија, се користат квартални податоци од 

првиот квартал 1997 година до првиот квартал 2021 година. Податоците се обезбедени од 

Државниот Завод за Статистика и Народната Банка на РС Македонија.  Дескриптивната 

статистика на податоците користени во емпириското истражување е прикажана во табела 

6.2.  Во текот на периодот на анализата, просекот на растот на реален БДП изнесува 2,67 

проценти. 



170 
 

 

Табела 6.2: Дескриптивна статистика на податоците 

 

Варијабли 

 

Просек 

 

Стандна 

девијација 

 

Минимум 

 

Максимум 

 

Обсервации 

Економски 

раст 

2.679348 4.540332 -14.92 14.37 92 

Реален БДП   

(2010 цени) 

88389.62 18046.52 55377.2 124992 96 

Фиксен 

капитал во 

милиони 

денари 

24666.84 8277.627 12443.47 37292.82 84 

Индекс на 

трговска 

отвореност 

99.59565 22.37768 51.7 143 92 

Извор: Пресметки на авторот. 

 

 

 

 

6.3. ЕМПИРИСКИ РЕЗУЛТАТИ  
 

6.3.1. Резултати на панел-регресиите 

 

Според просекот на економскиот раст на земјите на Западен Балкан (погледни 

графикон 6.1 подолу) за периодот 2000 – 2020 може да се види дека просекот на стапката 

на раст до 2008 година било околу 4.5 %, но овие стапки на раст не се постигнати по 

Глобалната финансиска криза, додека во 2020 година како резултат на пандемијата на  

КОВИД-19 земјите се соочиле со подлабока рецесија во споредба со Глобалната 

финансиска криза од 2008 година, од просечно -5.2%.   
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Графикон 6.1: Просек на економски раст на земјите на Западен Балкан за периодот 

2000 – 2020 

 

   Извор: Пресметки на авторот. 

 

Пред да се продуцираат регресивните модели на панел-податоците, спроведена е  

анализа на стационарноста на панел-податоците. За таа цел е употребен тестот на  „Levin-

Lin-Chu unit-root test“. Според добиените резултати сите користени варијабли во моделите 

се стационарни на ниво и не содржат единичен корен (погледни табела 6.3). Користено е 

едно заостанување на варијаблите (time lag). 
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Табела 6.3: Тестирање на стационарноста на користените панел-податоци 

              Тест                    Statistics                          p-value 

Економски раст 

 

Levin-Lin-Chu -2.7680 0.0028 

Фиксен капитал Levin-Lin-Chu -2.7510 0.0030 

Трговска отвореност Levin-Lin-Chu -2.0577 0.0198 

 

Реален БДП   (2010 цени) Levin-Lin-Chu  

-2.5349 

 

0.0056 

Раст на населението Levin-Lin-Chu -2.9582        0.0015 

 

Извор: Пресметки на авторот. 

 

Исто така, се испитува и корелацијата меѓу користените варијабли, особено 

независните варијабли за да се открие дали постои висока корелација помеѓу независните 

променливи и да се открие дали е присутен проблемот на мултиколинеарноста во 

моделите. Резултатите покажуваат дека постои слаба корелација помеѓу независните 

варијабли (погледни табела 6.4), што значи дека проблемот на мултиколинераноста не е 

присутен во моделите. 

 

Табела 6.4: Коефициент на корелација на користените варијабли 

                     |    rgdpc           pop         gfcf           trade 

       rgdpc     |   1.0000 

         pop      |   0.0811      1.0000 

        gfcf       |  -0.2264     -0.0357     1.0000 

       trade     |    0.5142      0.2792     -0.0174      1.0000 

Извор: Пресметки на авторот. 
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Резултатите од регресивните модели за примерокот од 5 земји од Западен Балкан се 

сумирани во следнaва табела 5. Резултатите на сите вида на модели го потврдуваат 

постоењето на курсот на конвергенција. Очекуваниот негативен коефициент на почетниот 

реален БДП по глава на жител е постигнат во сите модели и е статистички значаен на ниво 

на значење од 1%, што открива дека земјите од Западен Балкан конвергираат во својата 

„стабилна состојба – steady state“ во анализираниот временски период. Негативниот 

коефициент покажува дека земјите со понизок почетен БДП по жител растат побрзо за 

разлика од земјите со повисок почетен БДП по жител.158 Кај сите модели, коефициентот 

на физичкиот капитал е со позитивен знак, како што беше очекувано, но статистички е 

значаен во моделот на случајни ефекти додека во моделот на фиксни ефекти е статистички 

незначаен. Сепак, по извршувањето на моделите на фиксни и случајни ефекти, беше 

спроведен тестот на Хаусман за одлучување помеѓу нив и кој е поефикасен. Во основа се 

тестира дали уникатните грешки (ui) се поврзани со регресорите, нултата хипотеза 

сугерира дека не се. Врз основа на резултатите од тестот, нултата хипотеза не се отфрли, 

откривајќи дека случајните ефекти се претпочитаат во споредба со моделот на фиксни 

ефекти (погледни во прилог). Така, моделот на случајни ефекти сугерира дека растот на 

населението негативно влијае на економскиот раст на земјите од Западен Балкан, а исто 

така, контролиран и од другите детерминанти на раст. Коефициентот на трговската 

отвореност е со позитивен знак и статистички значаен на 1% статистичка значајност.  

Што се однесува до вештачките променливи (dummy variables D1 и D2) кои се од 

посебна важност во оваа анализа, сугерираат дека и двете кризи негативно влијаеле во 

економскиот раст на земјите на регионот, бидејќи коефициентот на двете е со негативен 

знак и статистички значаен. Според коефициентите, во просек, Глобалната финансиска 

криза го намалила економскиот раст за 3.22 процентни поени, додека КОВИД-19 кризата 

го намалила економскиот раст во 2020 година за околу 9 процентни поени (погледни 

табела 3).   

Покрај ова  се изведува тестот на хомогеност на наклонот за да се анализира дали 

проценетите коефициенти на регресијата на фиксните ефекти за вкрстените земји се 

                                                           
158 За повеќе детали околу конвергенцијата и економскиот раст погледни: Barro, J.R. (1996). Determinants of 

Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. NBER Working Paper 5698. National Bureau of Economic 

Research. 
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хомогени или хетерогени. Нултата хипотеза сугерира дека коефициентите имаат хомоген 

наклон, но во оваа студија нултата хипотеза е отфрлена и алтернативата е прифатена, што 

значи дека коефициентите имаат хетероген наклон помеѓу земјите (види во прилог). 

Исто така, се спроведува и тестот на Breusch-Pagan кој ја тестира независноста или 

дали остатоците (резидуалите) помеѓу вкрстените земји се во корелација или не. 

Неуспехот да се отфрли нултата хипотеза сугерира дека остатоците не се во корелација. 

Во нашиот случај, p-вредноста е 042 што покажува дека не можеме да ја отфрлиме 

нултата хипотеза. Следствено, остатоците помеѓу вкрстените земји не се во корелација. 

Меѓутоа, овие вида на модели може да страдаат од испуштањето на променлива и 

да покажуваат пристрасност. Додека моделот на GMM-проценувачот (Arellano and Bond, 

1991 и Arellano and Bover, 1995) се смета за понапреден заради следново, било тоа фиксни 

или случајни ефекти, хетерогеноста меѓу земјите може да се елиминира од моделот со 

употребата на првите разлики на зависната варијабла и независните варијабли. Што се 

однесува до резултатите на овој модел, т.е. коефициентот на фиксниот капитал (GFCF) е 

со позитивен знак, и статистички значаен, иако регионот нема доволен капитал во однос 

на населението и ресурсите. Регионот треба да ја зголеми стапката на заштеда со цел да се 

достигне стабилна состојба на „Златното правило – Golden Rule“, што бара пад на 

потрошувачката и пораст на капиталните инвестиции, така што со тек на време 

повисоките инвестиции предизвикуваат пораст на капиталот и реалното производство. Од 

друга страна, коефициентот на стапка на раст на населението е негативен, но статистички 

незначаен, како што е предвидено во моделот на раст на Solow, зголемувањето на стапката 

на раст на населението го намалува нивото на капиталот на “steady state”. Трговската 

отвореност и во овој модел е со позитивен знак и статистички значаен. Коефициентите на 

вештачките променливи D1 и D2, пак се со негативен знак и статистички значајни, 

истакнувајќи го негативниот ефект на Глобалната финансиска криза, која го намалила 

економскиот раст за 3.14 процентни поени, додека преку овој модел не може да се 

процени ефектот на КОВИД-19 кризата, бидејќи во примерокот имаме податоци само за 

2020, т.е. вештачката променлива зема вредност 1 само за 2020 година и 0 за останатиот 

период, додека овој модел го проценува коефициентот земајќи ја првата разлика, значи би 

требало најмалку две години да се состојат со вредноста 1.  
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Во  GMM-моделот се користеше само едно временско задоцнување (заостанување), 

што се должи на малиот број на набљудувања. Понатаму, можеме да забележиме дека 

Sargan-тестот овозможува да се идентификуваат ограничувањата во присуство на 

хетероскедастичност со поврзаната p-вредност која ја испитува валидноста на 

инструменталните променливи кои се прифатени како звучни инструменти. Според тоа, 

резултатите од проценувачот на GMM ја потврдуваат хипотезата дека инструменталните 

варијабли не се поврзани со групата на резидуалите. Проценувачот на GMM е 

конзистентен само ако заостанувањата на објаснувачките променливи се валидни 

инструменти. Со цел за да се испита целокупната валидност на инструментите, широко се 

користи Sargan-тестот. Друг доказ на спецификацијата се состои во истражувањето на 

сериската корелација на вториот ред на резидуалите во првите разлики. За да се потврди 

адекватната спецификација на моделот, мора да се потврди сериската корелација AR (1) 

од прв ред, додека сериската корелација AR (2) од втор ред треба да се отфрли. Добро 

познатото прашање на многу инструменти во податоците за динамички панели на GMM е 

обработено од страна на Roodman (2009). Според Рудман, бројот на инструменти не треба 

да надминува N, што е бројот на обсервации (набљудувања). Во спротивно, GMM станува 

неконзистентен и моќта на тестот Sargan може да се намали. 

Како резултат на тоа, тестовите Arellano-Bond AR-тест (1) и AR-тест (2) со 

поврзани вредности се потврдени во прв ред, бидејќи статистичкиот тест z = -1.94 и p-

вредноста  0.059, т.е. отфрлање на нултата хипотеза дека нема автокорелација во однос на 

терминот на грешка, но таа е отфрлена во втор ред бидејќи тест статистиката z = -1.77 и p-

вредноста  0,102 сугерира дека не можеме да ја отфрлиме нултата хипотеза дека не постои 

автокорелација, каде што се потврдува дека не постои автокорелација во втор ред помеѓу 

резидуалите. Саргановиот тест кој ги потврдува ограничувањата за идентификација или 

валидноста на инструментите ја докажува валидноста на инструментите бидејќи chi2 (81) 

= 107.58  и  Prob> chi2 = 0.0258  ја отфрлува нултата хипотеза за невалидност на 

инструментите на 5 проценти статистичка значајност (погледни во прилог). 
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Табела 6.5: Панел регресивни модели 

 

 

Варијабли 

 

Pooled OLS 

Model (1) 

 

Fixed Effects 

Effects 

Model (2) 

 

Random Effects 

 

 

Model (3) 

 GMM 

 

Model (4) 

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝐶𝑖𝑡−1 -3.166273*** 

(1.111215) 

-6.180811*** 

(1.541199) 

-3.166273*** 

(1.111215) 

  -4.033338*** 

(1.369594) 

 

GFCF 

0.07887* 

(0.0438154) 

0.0869219 

(0.0566885) 

0.07887* 

(0.0438154) 

0.1853325*** 

(0.0534722) 

 

POP 

-1.456026*** 

(0.5453533) 

-1.216035* 

(0.7544312) 

-1.456026*** 

(0.5453533) 

0.0392681** 

(0.018234) 

TRADE 0.0267447* 

(0.0161221) 

0.0651661*** 

(0.0198557) 

0.0267447* 

(0.0161221) 

-0.7880669 

(0.624769) 

D1 -3.225898*** 

(0.604393) 

-2.794505*** 

(0.5750999) 

-3.225898*** 

(0.604393) 

-3.145174*** 

(0.465075) 

D2 -9.16179*** 

(1.255696) 

-8.323268*** 

(1.208085) 

-9.16179*** 

(1.255696) 

- 

Constant  26.45615 

(9.087187) 

48.22176 

(12.49425) 

26.45615 

(9.087187) 

30.55151 

(10.9288) 

N 99  99 99 90 

Arellano - 

Bond test for 

AR (1) 

- - -  

-1.94 

Arellano - 

Bond test for 

AR (2) 

- - -  

-1.77 

Sargan test                      71.89   
                                                                                             Prob > chi2 =  0.063 

Белешка: Стандардните грешки се во заграда. *, ** и *** укажуваат дека коефициентите 

се значајни на ниво на значење од 10%, 5% и 1%, соодветно. 

Извор: Пресметки на авторот. 



177 
 

Имено, Arellano – Bond тестовите AR (1) и AR (2) со поврзани вредности кои се потврдени 

во првиот ред, но одбиени во вториот ред, се потврдува дека нема автокорелација во 

вториот ред помеѓу термите на грешка на моделот GMM. 

 

6.3.2. Резултати на моделите на временските серии 
 

6.3.3.Резултати од стационарноста на временските серии и методот на најмали 

квадрати (OLS) 

 

Во овој дел се испитува влијанието на кризите врз економскиот раст на РС Македонија. 

Најпрво се проценува моделот со истата спецификација како и за панел-моделот преку 

методот на најмали квадрати (OLS), а потоа се проценува VECM-моделот. Првично се 

врши испитување на стационарноста на временските серии, употребувајќи ги Dickey-

Fuller и Philips Perron тестовите.  Според добиените резултати сите променливи се 

нестационарни на ниво, но стануваат стационарни на првата разлика, освен временската 

серија на економскиот раст што е стационарна на ниво (погледни во табела 6.6. подолу). 

 

Табела 6. 6: Тестирање на стационарноста на користените временски серии  

 Levels First Difference Decision 

Економски раст 

 

ADF -5.295 0.000 - -  

I(0) PP -6.578 0.000 - - 

Фиксен капитал ADF -1.445 0.5604 -3.619 0.0054  

I(1) PP -1.637 0.4639 -3.171 0.0217 

Трговска 

отвореност 

ADF 

PP 

-1.150 

-1.102 

0.6949 

0.7142 

-6.774 

-13.174 

0.000 

0.000 

I(1) 

Реален БДП   (2010 

цени) 

ADF 

PP 

-2.058 

-1.481 

0.2616 

0.5427 

-5.351 

-21.454 

0.000 

0.000 

I(1) 

Стапка на 

работната сила 

ADF 

PP 

-1.704 

-2.381 

0.4293 

0.1471 

-6.375 

-8.763 

0.000 

0.000 

I(1) 

Извор: Пресметки на авторот. 
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Од добиените резултати преку методот на најмали квадрати може да се увиди дека за 

случајот на РС Македонија  курсот на конвергенција е постигнат бидејќи почетниот 

реален БДП е статистички значаен на ниво на значење од 5%, што открива дека земјата 

конвергира во својата „стабилна состојба – steady state“ во анализираниот временски 

период. Коефициентот на физичкиот капитал позитивно влијае врз економскиот раст и е 

статистички значаен на 5% статистичка значајност. Коефициентот на трговската 

отвореност е позитивно поврзано со економескиот раст, но статистички незначаен. Исто 

така, стапката на работната сила кој е користен во овој модел за разлика на стапката на 

растот на населението (во панел-моделот во претходниот дел), кој е со позитивен знак и 

статистички значаен на ниво од 5%. Додека коефициентите на вештачките променливи се 

со негативен знак, но статистички значајна е само вештачката променлива што се 

однесува на КОВИД-19 кризата, што укажува дека економскиот раст е намален за 4 

процентни поени како резултат на КОВИД-19 кризата (табела 6.7.).  

 

Табела 6.7: Резултати на моделот на регресија преку методот на најмали квадрати 

OLS 

GDPG                Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Dlog_RGDPt-1   157.6354 67.12762 2.35 0.021 23.93914 291.3316 

Dlog_GFCF          36.20965 17.65813 2.05   0.044 1.040446 71.37886 

Dlog_TRADE           .0253534 .0591482 0.43 0.669 -.0924506 .1431573 

Dlog_LFPR        69.35599 29.10078 2.38 0.020 11.39676 127.3152 

 D1                       -.6424334 1.533801 -0.42 0.677 -3.697262 2.412395 

 D2                       -4.120097 2.401816 -1.72 0.090 -8.903728 .663535 

 _cons                 2.160078 .5436435 3.97 0.000 1.077318 3.242837 

Извор: Пресметки на авторот. 
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6.3.4. Резултати на моделот VECM 
 

Пред извршување на VAR или VECM-моделот, се спроведува наредбата за селекција  на 

бројот на заостанувања (lag selection) на варијаблите, така што врз основа на критериумот 

за информации на Akaike (AIC) оптималниот редослед на заостанувања (lag order) за 

користените варијабли е 4 (погледни во прилог). Според  стационарноста на временските 

серии, употребувајќи ги Dickey-Fuller и Philips Perron-тестовите и добиените резултати 

што сите променливи се нестационарни на ниво, но стануваат стационарни на првата 

разлика, укажува дека VECM-моделот е соодветен за користените променливи како што 

се реалниот БДП, физичкиот капитал, трговската отвореност, и стапката на работната 

сила. По спроведувањето на тестовите на стационарност се испита дали постои 

долгорочна врска меѓу користените временски серии, т.е. се врши тестот на Јохансен за 

коинтегрираност. Според добиените резултати постои една коинтегрирана равенка, што 

значи дека постои долгорочна врска помеѓу користените променливи (погледни табела 

6.8).  

 

Табела 6.8: Јохансен тест на коинтеграција    

Johansen tests for cointegration 

Trend: constant                                                                                      Number of obs = 80 

Sample:  2001q1 - 2020q4                                                                     Lags =       4 

                                                                                                                                      5% 

Мax                                                                                                      Trace                Critical 

Rank     Parms       LL                                      Eigenvalue                  Statistic            Value 

   

    0           52          78.805418                              -                              61.6196           47.21 

    1           59          97.929851                          0.38005                       23.3707*         29.68 

    2           64         107.52725                           0.21332                       4.1759             15.41 

    3           67         108.88384                           0.03335                       1.4627              3.76 

    4           68         109.61521                           0.01812 

Извор: Пресметки на авторот. 
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        Притоа е спроведен VECM-моделот каде се испита долгорочната и краткорочната 

врска помеѓу користените променливи, а исто така, се инкорпорираат во моделот и 

вештачките променливи кои ги испитуваат ефектите на кризите, т.е. Глобалната 

финансиска криза и КОВИД-19 кризата.  

 

Табела 6. 9: Резултати на коинтегрираниот вектор според процедурата на Јохансен 

Variables 𝜷 𝜶 

Dlog_(GDPG) 1.000 -0.906982*** 
[0.000] 

Dlog_(GFCF) -0.4010743*** 

[0.000] 

0.1166704 

   [0.002]*** 

Dlog_(TRADE) -0.2745962*** 

[0.000] 

0.3679634** 

   [0.028] 

Dlog (LFPR) 0.9166161*** 

[0.004] 

0.005101 

 [0.902] 

D1 0.0488057** 

[0.047] 

0.4800003 

[0.105] 

Извор: Пресметки на авторот. 

 

Меѓутоа, вештачката променлива D2 која се однесува на КОВИД-19 кризата е отфрлена од 

моделот заради колинеарност и мал број на обсервации, т.е. само четири квартали.  

Долгорочните коефициенти  β, исто како и на моделот оценет преку најмалите квадрати, 

имаат ист ефект врз економскиот раст. Значи, физичкиот капитал и  трговската отвореност 

имаат позитивно влијание врз економскиот раст, додека стапката на работната сила и 

финансиската глобална криза, негативен ефект. Интерпретацијата на овие коефициенти е 

со обратен знак, значи имаат асиметричен ефект од тоа што е добиено (табела 6.9). 

Tерминот за прилагодување 𝐸𝐶𝑇𝑡−1 = 0.9 и е статистички значаен на ниво од 1%, што 

сугерира дека грешките од претходната година (или отстапувањето од долгорочната 

рамнотежа) се корегираат во текот на тековната година со брзина на конвергенција од 90% 

(погледни ги во прилог резултатите). 

Што се однесува до диагностичките тестови, тестот на автокорелација на Lagrange-

multiplier test потврдува дека не постои автокорелација. Исто така, и тестот за нормалност 
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на распределбата на резидуалите покажува дека резидуалите се нормално распределени 

(погледни во прилог). 

 

6.4.  Ограничувања на студијата 

       

  Врз основа на добиените резултати од сите модели, маргиналните ефекти на Глобалната 

финансиска криза, и КОВИД-19 кризата, што сè уште трае, врз економскиот раст за оваа 

група на земји се негативни, иако сè уште моделите „страдаат“ од испуштање или 

додавање на други контролни варијабли. Како и кај сите други студии од земјите во 

регионот и кај оваа област, базата на податоци е ограничена. Идните економетриски 

процени треба да го прошират временскиот период, со обезбедување на податоци за 

првата деценија на транзицијата, како и со додавање на други држави во транзиција на 

Југоисточна Европа, со што ќе се зголеми бројот на обсервации. 

       Како и да е, трудот придонесува за постојната емпириска литература, бидејќи е меѓу 

првите обиди што емпириски ги истражува ефектите на Глобалната финансиска криза и 

КОВИД-19 кризата врз економскиот раст за земјите од Западен Балкан преку динамична 

анализа и со неколку вида на модели. Дизајнерите и донесувачите на јавните политики 

поврзани со оваа проблематика, и преку оваа научно фундирана анализа можаат да ги 

,,кројат“ идните политики.  
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Заклучоци 

Постојат многу финансиски кризи ширум светот кои се случиле во различни временски 

периоди и нивното негативно влијание не останало само на границите на една држава. 

Светот се соочил со многу економски флуктуации, кои може да се разликуваат една од 

друга, гледано по различни земји и региони, меѓутоа има и заеднички карактеристики кои 

ги карактеризираат. 

Сите финансиски кризи се еминентна карактеристика на капиталистичкиот економски 

систем, односно карактеристични за пазарната економија, а сите економски рецесии 

поврзани со финансиски кризи следат после ,,економски бум“. 

Заедничка карактеристика на сите финансиски кризи е движењето во негативна насока 

на најзначајните макроекономски индикатори, како што се: БДП, вработеноста, 

индустриското производство, потрошувачката, инвестициите, профитот на фирмите, 

солвентноста, животниот стандард итн. 

Во однос на факторите кои ги детерминираат финансиските кризи, според многу 

автори, финансиските кризи, пред сè се последици од грешките на системот, односно 

лошото владеење. Случајот на Големата депресија (1929 – 1933), за која многу економисти 

причините ги гледаат во строгите монетарни ограничувања што Федералните резерви на 

САД ги презедоа во САД по економскиот бум од 1928 – 1929 година, Големата криза во 

Јапонија, што беше последица на рестриктивната монетарна политика, Глобалната 

финансиска криза од 2008 година, на која како и во случајот со претходните кризи ѝ 

претходеше силен ,,бум“ на економската активност проследен со кредитна експанзија. 

Со цел подобро разбирање на детерминирачките фактори на финансиките кризи и 

последиците кои тие ги предизвикуваат во економијата на различни земји, во оваа 

дисертација прво се анализираат различните кризи кои се случиле низ историјата на 

економијата ги покажуваат кризите што се појавија како резултат на финансиските меури. 

 

Се анализират кризите почнувајќи од V век, кога Римската империја доживеа 

тешка економска криза, потоа кризите во средниот век, кога три големи кризи доведоа до 

радикални промени во сите области на општеството: демографски колапс, политички 
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нестабилности и религиозни потреси. Најпознати кризи во овој период се кризата од VII 

век или позната како криза на размена на монети од 692 година, банкарската криза од XIV 

век (1345 година) – каде што трите големи банки во Фиренца банкротираа.  

Најзачајните кризи од новиот век (од XV до XX век) се: Германската економска 

криза од 1618 до 1623 година (кипер и випер), која беше финансиска криза за време на 

почетокот на Триесетгодишната војна (1618 – 1648). Во овој период се забележа 

највисоката инфлација во историјата на Светото Римско Царство на германската нација. 

Другата криза од овој период е познато како холандско лале, кога цената на лалињата во 

овој период не беше ни приближно реалната вредност на овој цвет, тие се зголемија 

дваесетпати за еден месец. Колапсот во овој период се случи на почетокот на 1637 година, 

кога цената на лалињата падна за неверојатни 90 проценти, а тоа означуваше  пукање на 

балонот. Потоа, општата криза како резултат на политичките, економските и социјалните 

пресврти од средината на XVII век, Големата тутунска депресија која се случи во Америка 

во 1703 година, криза Јужно Море, криза Мисисипи – криза во француската економија, и 

други кризи. Потоа се анализираат кризите во XIX век, како што се Данскиот државен 

банкрот од 1813 година, Постнаполеонова депресија (Англија), Паниката од 1817, 1825, 

1837, 1857, Голема депресија на британското земјоделство (1873 – 1896), Долгата 

депресија (1873 – 1896). 

На крај, се анализираат кризите во модерно време (од 1929 до денес), почнувајќи од 

Големата депресија (1929 – 1933), која е голема економска криза и која ќе остане 

запамтена по својот интензитет и катастрофалноста на предизвиците што ги предизвика, 

големите количества стоки што не можеа да се реализираат, силното опаѓање на 

производството, премаленост на инвестициската активност, големата невработеност, 

опаѓањето на животниот стандард, малата понуда на банкарски кредити и високите реални 

каматни стапки, силното опаѓање на цените на акциите и слично. Големата депресија беше 

придружена со финансика криза и ги погоди сите денешни економии со развиена пазарна 

економија. На оваа криза ѝ претходеше висока кредитна експанзија, која што беше 

поврзана со бумот во градежништвото и посебно со градењето на куќи и станови (случај и 

за Глобалната финансиска криза од 2007 година) и второ за време на Големата депресија 

се случи банкарска криза и банкарска паника, острите монетарни рестрикции доведоа до 

неликвидност на банките. Потоа се анализира енергетската криза или нафтените шокови 
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од 70-тите години на минатиот век. Енергетската криза се случи кога западниот свет, 

особено САД, Канада, Западна Европа, Австралија и Нов Зеланд се соочија со значителен 

недостиг на нафта како и со покачени цени. Двете најлоши кризи од овој период беа 

Нафтената криза од 1973 година и Енергетската криза од 1979 година. Оваа криза почна да 

се развива кога производството на нафта во САД и во некои други делови од светот го 

достигна врвот во 60-тите години на минатиот век и во раните 70-ти години на минатиот 

век. За време на оваа рецесија, бруто домашниот период на САД, падна за 3,3%. Во 1975 

година стапката на невработеност го достигна врвот, изнесуваше 9%159 (само два бизнис-

циклуси имаа повисоки врвови од ова: на почетокот на 2020 година, кога стапката на 

невработеност во САД накратко надмина 15% како резултат на економските последици од 

панемијата на КОВИД-19; и рецесијата во раните 80-ти години од минатиот век кога 

невработеноста достигна врв од 10, 8% во ноември и декември 1980 година.  

Две кризи кои се случија после енергетската криза се Должничката криза во 

Латинска Америка во 80-тите години и Азиската финансиска криза.  

За време на должничката криза во Латинска Америка, земјите од Латинска Америка 

достигна високо ниво на надворешен долг кој не можеа да го вратат додека Азиската 

финансиска криза е голема Глобална финансиска криза која ја дестабилизираше азиската 

економија, а потоа и светската економија на крајот на 90-тите години на минатиот век. 

Кризата започна како валутна криза кога Бангкок го одвои тајландскиот бахт од 

американскиот долар, предизвикувајќи серија девалвации на валутата. Азиската 

финансиска криза стана глобална криза кога се прошири во руската и бразилската 

економија. 

После Азиската финансиска криза, која, исто така, беше глобална по своите 

размери, беше Глобалната финансиска криза, која започна во август 2007 година, во САД, 

а потоа се расшири и во другите земји, внесувајќи ги тие земји во рецесија. Според 

авторите Aisen and Franken, кризата беше единствена, во однос на загубата, се проценува 

на 50 трилиони долари еквивалентно на една година од светското БДП, поврзана со 

                                                           

159  Labor Force Statistics from the Current Population Survey, Bureau of Labor Statistics. Retrieved on September 

19, 2009. 
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намалување на вредноста на акциите, обврзниците и другите средства, отежување на 

пристапот до кредит-бизнисите, домаќинствата и банките. 

Европската должничка криза, која се случи после Глобалната финансиска криза, беше 

најголемата закана за светот во 2011 година. Кризата, всушност, започна во 2009 година, 

кога светот првпат сфати дека Грција не може да го плат својот долг. За три години, таа 

ескалираше во потенцијално неплаќање на долгот и од страна на Португалија, Италија, 

Ирска и Шпанија. 

И на крај, последната криза со која се соочи целиот свет, и која сè уште е актуелна 

во сите земји, е КОВИД-19 кризата, која прво започна како здравствена криза, а потоа се 

претвори во социо-економска криза, и која стана најголемиот предизвик со кој се соочија 

земјите од цел свет по Втората светска војна. Оваа криза ги погоди сите аспекти од 

животот, образованието, политиката, јавната безбедност, а многу сериозно беше погодена 

и економскта активност. Бидејќи заразните случаи почнаа нагло да се зголемуваат, кон 

крајот на февруари 2020 година, владите, во март 2020 година, презедоа план на мерки за 

ограничување на социјалните активности со цел да се спречи ширењето на пандемијата, 

создавајќи на овој начин глобална економска рецесија. 

Рецесијата предизвикана од пандемијата на корона-вирусот се карактеризира како 

поглобална по природа во споредба со рецесијата предизвикана од Глобалната 

финансиска криза од 2008 година, како резултат на нејзините ефекти врз развиените 

економии. 

Во втората глава на оваа дисертација се анлизира економското влијание на Глобалната 

финансиска криза врз глобалната економија. Иако во првата фаза на Глобалната 

финансиска криза, најголем пад на економската активност доживеаја САД и Велика 

Британија, додека другите земји, како Кина, и други земји во развој во Азија, продолжија 

да изгледат отпорни, со влошувањето на финансиските услови по колапсот на Lehman 

Brothers во септември, нивото на активност во големите економии тргна на полошо. Во 

услови на екстремна неизвесност, деловната и потрошувачката доверба падна. 

Домаќинствата одговорија со намалување на дискреционото трошење, особено 

побарувачката за произведени стоки. Резултатот беше исклучително остар пад на 

глобалното индустриско производство кон крајот на 2008 година и значителни 
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контракции на БДП во повеќето големи економии. Освен БДП, речиси сите земји во 

светот, доживеаја намалување и на другите макроекономски индикатори, како што е 

невработеноста, која според Меѓународната организација на трудот достигна околу 212 

милиони невработени во 2009 година што е зголемување за 34 милиони во споредба со 

2007 година. 

 Поради Глобаланта финансиска криза, јавниот долг се зголеми помеѓу 20% и 75% 

во просек помеѓу 2007 – 2009 година во различни земји во светот. 

Глобалниот финансиски сектор, исто така, беше погоден од Глобалната финансиска криза. 

Оваа го покажува падот на индексот на глобалното берзанско портфолио во втората 

половина на 2007 година. До крајот на февруари 2009 година, индексот падна на 

најниската вредност од почетокот на 2007 година. 

Што се однесува до преземените мерки против Глобалната финансиска криза од страна на 

владите ширум светот, првите мерки беа мерки за обезбедување ликвидност и заштита на 

осигурените депозити на финансискиот сектор. Интервенцијата на државата за враќање и 

обезбедување ликвидност на финансиските пазари де факто успешно ја намали паниката, 

но беше потребно финансиските институции да функционираат со помалку задолжувања и 

да ги коригираат недостатоците на билансот на состојба поради непокривање на изворите 

на средства, што бараше докапитализација на банките од страна на државата. 

 Бидејќи фокусот на оваа дисертација е да се анализираат економските ефекти од 

Глобалната финансиска криза и КОВИД-19 кризата во земјите од Зпаден Балкан, во 

третата глава, се анализира влијанието на Глобалната финансиска криза врз посебни 

макроекономски индикатори на земјите од Западен Балкан како и врз банкарскиот сектор. 

Бидејќи реформските процеси кои беа спроведени во овој регион не ги постигнаа 

очекуваните резултати, поради различни околности, Западен Балкан остана 

најнеразвиениот дел од Европа. Глобалната економска криза, ja направи постоечката 

неповолна состојба посложена и подлабочена во контекст на присутните нерамнотежи и 

ризици.  

Неразвиените и ранливите балкански економии манифестираа многу слабости поради 

Глобалната финансиска криза. Економската активност беше забрзано забавена, 
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невработеноста беше зголемена, беше влошена внатрешната и надворешната 

нерамнотежа, задолженоста беше зголемена, приливот на странските директни 

инвестиции беше намален, а исто така, и животниот стандард. 

        Во различни земји од Западен Балкан, кризата се манифестираше со различен 

интензитет. Сите наблудувани земји, освен Албанија, доживеа стагнација на економската 

активност и забележлив пад на БДП во 2008 година. Тоа беше само почетокот на кризниот 

период, бидејќи во наредната година, кризата се манифестираше во уште потешка форма. 

Стапките на економскиот раст беа негативни, во Црна Гора -5.70%, во Србија -3.50% и во 

Македонија беше најниска 0,92%. До 2010 година следеше период на бавно закрепнување 

на економската активност. Последиците од кризата најмногу се манифестираа во 

најголемите економии, во Хрватска и Србија. 

        Намалената економска активност, недоволно искористениот капацитет и стечај на 

бројни деловни субјекти, доведуваат до појава на технолошки вишок и отпуштање на 

вработените во овие земји, што резултираше со високи стапки на невработеност. Меѓу 

земјите од Западен Балкан, Македонија има највисока стапка на невработеност, над 30%, 

во Босна и Херцеговина, бројот на невработени се зголемува постојано и во посткризниот 

период. Исто така, овој проблем е изразен и во Србија, каде близу 23% од активното 

население не работи. Во Црна Гора ова стапка изнесува околу 20% и во Албанија 13%. 

        Бидејќи степенот на отвореност на економиите на земјите од Западен Балкан е многу 

висок, претежно над 50%, (освен во случајот на Албанија каде околу 40%), извозот на 

овие земји падна значително и не се опорави до крајот на 2010 година. Европската Унија 

(ЕУ) е главниот извозен пазар за сите економии на Западен Балкан. Обично повеќе од 

половина од извозот од Западен Балкан оди на пазарот на ЕУ, освен во случајот на Црна 

Гора и Косово. Оваа голема извозна зависност беше и главниот канал за трансфер на 

економската криза од пазарот на ЕУ кон економиите на Западен Балкан.160 ЕУ е значаен 

надворешно-трговски партнер на САД, така што финансиската криза во САД влијаеше на 

намалувањето на побарувачката за увоз на стоки од ЕУ. Падот на приходите од извозот на 

ЕУ доведе до намалување на увозот на ЕУ, вклучувајќи го и увозот од Западен Балкан.  

                                                           
160 Jovičić, M. (2010) Export dependence and the economic crisis in the West Balkans. Int. J. Sustainable Economy, 

2 (4), стр.473. 
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           Земјите од Западен Балкан, за време на Глобалната финансиска криза, исто така, се 

соочија и со високо ниво на задолженост. Вкупниот износ на надворешниот долг во 

Хрватска (94,9%) и во Црна Гора (94,6%) во 2011 година се доближи до постигнатото 

ниво на БДП. Во поповолна позиција е Србија (84.9%) иако ја поминува границата на 

висока задолженост. Потоа следуваат Македонија, Босна и Херцеговина и на крај 

најмалку задолжена земја е Албанија (33.7%).161 

Покрај вкупниот долг, земјите од Западен Балкан имаат и многу висок јавен долг, особено 

во 2008 година. Водечките економии имаат највисоко ниво на јавен долг. 

        Глобалната финансиска криза, исто така,  ги погодија и така веќе недоволните 

институции на земјите од Западен Балкан. Во периодот 2007 – 2011 година, вкупниот 

нето-прилив на странски директни инвестиции изнесуваше околу 32.5 милијарди евра. 

Најнизок странски директен прилив на инвестиции од земјите на Западен Балкан имаат 

Македонија и Босна и Херцеговина. 

        Долготрајната економска криза имаше значително влијание врз животниот стандард 

на граѓаните на земјите од Западен Балкан. Поради Глобалната финансиска криза дојде до 

драстично намалување на и онака ниските примања на граѓаните на овие земји. 

Западен Балкан е регион со најнизок животен стандард во Европа. Платите се 

исклучително ниски. Во поповолна ситуација е Хрватска. Разликите во платите се 

присутни и во самите балкански земји. Хрватска има двојно повисоки плати од 

Македонија и Србија. 

Како важен показател за животниот стандард е состојбата на сиромаштијата во 

општеството. Голем дел од населението, значителен број луѓе живеат под прагот на 

сиромаштија. Во Македонија, една третина од населението живеат под прагот на 

сиромаштијата. Црна Гора (6.6%) и Србија (9.2%) се во поповолна позиција. 

        Кризата се одразуваше и врз банкарскиот сектор на овие земји, се зголемија лошите 

кредити и се намалија банкарските кредити. Зголемувањето на лошите кредити и 

                                                           
161 Р.Николич, А.Федајев.,Д.Ризнич, ,,The effects of economic crisis in the Western Balkan countries’’, ISSUE#2, 

September 2013. 
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намалувањето на депозитите во 2008 и 2009 година ги ,,затегнаа“ заемите во овој 

временски период. 

             Еден важен дел на кого и е посветено големо внимание е влијанието на Глобалната 

финансиска криза врз економијата на Република Македонија. 

Најголемата светска економската криза, иако креирана однадвор, свој одраз бележи и врз 

македонската економија. Пред сè, тоа се должи на зависноста на малата и отворена 

македонска економија од побарувачката на производи во земјите членки на Европската 

Унија, која значително се намали заради економската криза. 

Македонската економија беше изложена кон светската финансиска криза и рецесијата 

преку два канали, финансискиот систем и надворешната трговија.  Негативните ефекти од 

финансискиот канал беа лимитирани поради здравоста на банкарскиот сектор и 

неизложеноста кон ризични странски средства. Иако на почетокот на кризата во земјата не 

се чуствуваа големи промени во поглед на макроекономските индикатори сепак 

економскиот раст во земјата се забави, бидејќи европските земји се најголеми трговски 

партнери на земјата. Забележаниот раст на БДП во првите три тримесечја во 2008 година 

од просечно 6%, се намали на 2% во последниот квартал, што само по себе укажа на 

почетокот на влијанието на кризата врз македонската економија. Тенденцијата на 

намалување на економскиот раст продолжи и во текот на 2009 година, па вториот квартал 

од 2009 година Република Македонија го заврши со -1.4 БДП. 

       Што се однесува на анализата на ефектите на кризата врз пазарот на труд, односно 

стапката на невработеност, Република Македонија се наоѓа високо на европската листа 

според стапката на невработеност, но стапката на невработеност во земјата во првиот 

квартал од 2009 година изнесуваше 32.7%, што е најниско ниво во споредба со изминатите 

десетина години. 

        Надворешната трговија, т.е. смалената странска побарувачка за македонски 

производи, беше основниот трансмисионен механизам на негативните ефекти од 

Глобалната криза врз македонската економија. Околу, 50% од македонскиот извоз на 

добра и услуги е насочен во пет земји: Германија, Грција, Србија, Бугарија и Италија. 

Глобалниот ефект од намалувањето на македонскиот извоз во 2009 година (кога 
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Македонија оствари негативна стапка на раст на БДП) во однос на 2008 година 

изнесуваше 1,2 милијарди долари, т.е. намалување од 30%. 

      Глобалната економска и финансиска криза резултираше и со помала доверба, што пак 

влијаеше на одлуките на домаќинствата и деловните субјекти, како и на целокупните 

економски движења. Ефектите од губење на доверба може да се претстават на два начина. 

Прво, пониската потрошувачка и деловната доверба влијаеjа на приватната потрошувачка 

и деловните инвестиции, што дополнително влијаеше на БДП. Вториот начин на кој ги 

приближуваме ефектите на загуба на доверба е прилично специфичен за Македонија и е 

поврзан со две компоненти на платниот биланс: СДИ и особено приватните трансфери. 

Големата несигурност во врска со европската криза и потенцијалните ефекти врз 

Македонија резултираше со нагло забавување на приватните трансфери помеѓу крајот на 

2007 година и почетокот на 2009 година. Ова движење на трансфери ги одразува и 

понискиот прилив на дознаки и поголемата предност за чување на девизни пари од страна 

на домаќинствата. Во периодот по 2007 година, според податоците на НБРМ, странските 

директни инвестиции манифестираа тенденција на евидентно намалување, во 2007 година 

тие изнесуваа близу 700 милиони долари, во 2009 година паднаа на 197 милиони долари, 

потоа забележаа пораст, за во 2012 година да се сведат на 132 милиони долари. 

Што се однесува до преземените мерки за надминување на кризата, прудентната 

макроекономска политика и дополнителните реформи ѝ помогнаа на Македонија да се 

спротивстави на глобалната криза многу подобро од другите земји во регионот. Властите 

обезбедија значителен фискален стимул според индикаторите за одржлива долгорочна 

солвентност и ликвидност. 

Исто така, беа преземени дополнителни мерки со цел да се ублажат влијанијата на 

кризата, вклучително обезбедување даночно олеснување од данок на доход, спроведување 

на голема реформа на платите и поддршка на пристапот до финансиите за малите и средни 

претпријатија, преку обезбедување кредитна линија од Европската инвестициска банка 

(ЕИБ) во износ од 100 милиони евра. Народната банка, исто така, ја заостри политиката со 

цел да го запре одливот на девизни резерви за да се заштити врската на валутата. 
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Во петтата глава на оваа дисертација се анализираат економските ефекти од 

КОВИД-19 кризата врз глобалната економија, економските ефекти врз земјите од Западен 

Балкан и економските ефекти од оваа криза врз Република Македонија. 

Кризата која прво започна како здравствена криза поради вирусната инфекција се 

претвори во социо-економска криза речиси во сите земји во светот, покажувајќи ја 

високата приврзаност на глобалната економија. Откако започна пандемијата, глобалната 

економија се бореше да закрепне. Бидејќи заразните случаи почнаа нагло да се 

зголемуваат, владите на секоја земја презедоа план на мерки за ограничување на 

социјалните активности со цел да се спречи ширењето на пандемијата, создавајќи на овој 

начин глобална економска рецесија. Секое од овие мерки претставуваше предизвик за 

глобалната економија. Генерално, овие предизвици ја ослабеа глобалната економија и ја 

намалија флексибилноста на политиките на многу национални лидери, особено меѓу 

водечките развиени економии. Комбинацијата на политичките мерки имаше влијание и 

врз начинот на кој бизнисите ја организираа својата работна сила и на глобалните синџири 

на снабдување. 

Како резултат  на КОВИД-19 кризата, речиси сите земји во светот, развиените 

земји како и земјите во развој имаа намалување на економската активност, Во развиените 

земји во 2020 година, бруто домашниот производ се намалуваше за 6.5%, во земјите во 

развој за 7% додека во земјите со ниски приходи за 4.8%. 

Што се однесува до влијанието на КОВИД-19 кризата во врска со невработеноста, 

во периодот помеѓу 2019 и 2020 година, бројот на невработени ширум светот се зголеми 

од 185,95 милиони на 223,67 милиони, што е најголем годишен пораст на невработеноста. 

Во 2021 година, бројот на невработени, незначително се намали на речиси 214,21 

милиони. 

Сите земји во светот, освен Азија, забележаа и пад на странските директни 

инвестиции во 2020 година во споредба со 2019 година како резултат на КОВИД-19 

кризата. Глобалната активност падна за 10%, 35% и 2% соодветно во 2020 година во 

споредба со 2020 година, за cross-border инвестициите, greenfeld инвестициите, 

меѓународното финансирање на инвестиции. 
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Во првиот квартал од 2020 година, исто така, и глобалниот увоз и извоз паднаа за 

7,8% и 6,8% соодветно, како одраз на глобалното економско влијание на пандемијата на 

КОВИД-19. 

Како резултат на КОВИД-19 кризата, индексите на финансиските пазари од Азија, 

САД и Европа падна во голема мера. Како одраз на несигурноста на инвеститорите, DJIA- 

индексот изгуби околу една третина од својата вредност во периодот од 14 февруари 2020 

година до 23 март 2020 година. 

Слично на 2008 – 2009 Глобалната финансиска криза, централните банки спроведоа 

монетарни мерки за да обезбедат ликвидност на нивните економии, и покрај фактот што 

овие две кризи беа различни по потекло. 

Земјите од Западен Балкан, како и сите други земји во светот се сериозно погодони 

од пандемијата на корона-вирусот. 

Кризата предизвикана од КОВИД-19 пандемијата предизвика големи економски 

нарушувања и ја забави економската активност во сите земји на Западен Балкан. Како што 

земјите официјално ја прогласија пандемијата, беа изречени различни епидемиолошки 

мерки, односно забрана за движење, социјално дистанцирање и суспензија на одредени 

активности, што резултираше со влошување на речиси сите економски индикатори. 

Според, анализирањето на макроекономските податоци за поединечни земји на Западен 

Балкан, можевме да видиме дека пандемијата на КОВИД-19, најмногу ја погоди Црна 

Гора, каде што падот на БДП во 2020 година изнесува 15,2% како резултат на високата 

зависност на економијата на оваа земја од услужните активности, пред сè со туризмот. 

Другите наблудувани земји (Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија) се 

справуваа релативно добро со кризата, првенствено Србија, која во 2020 година забележа 

пад на БДП од 1%. Заедничко за сите земји што забележаа помал  БДП во оваа криза е 

фактот што во структурата на нивните економии имаа мал удел на услужните активности. 

Во негативна насока се движеа и другите макроекономски индикатори, како на пример, 

јавниот долг забележа зголемување за 28,6% во Црна Гора, 11,4% во Албанија, во Србија 

за 4% додека во Босна и Херцеговина порасна за 4,6%. 
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Стапката на невработеност се зголеми во сите овие земји, во 2020 година, освен во 

Македонија, додека извозот и увозот на добрата и услугите во 2020 година забележаа пад 

во споредба со 2019 година како резултат на пандемијата на КОВИД-19. 

Туризмот на овие земји, особено на Албанија и Црна Гора, значително се намали како 

резултат на ограничувањата што беа ставени на меѓународните патувања (96% од сите 

земји во Западен Балкан имаа ставено патнички забрани). 

Што се однесува на влијанието на КОВИД-19 кризата врз странските директни 

инвестиции на земјите од Западен Балкан, кризата имаше силно негативно влијание. 

Вкупните приливи на СДИ во шестте земји на Западен Балкан беа за 40% помали во 

вториот и третиот квартал од 2020 година во споредба со истиот период претходната 

година. 

За надминување на последиците што ги предизвика оваа пандемија, анализираните земји 

(Албанија, Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина) презедоа сериозни 

мерки за спречење на ширењето на вирусот вклучувајќи: вонредна состојба, затворење 

граници, училишта и бизниси, поддршка за фирмите за чување на работните места како и 

програма за поддржување на сиромашните и невработените. Дополнително, владите 

презедоа фискални и социјални мерки за поддршка на домаќинствата и бизнисите во 

вонредна состојба. 

Македонија, исто така, не остана имуна од влијанието на КОВИД-19 кризата. 

КОВИД-19 ја предизвика најдлабоката индуцирана рецесија на македонската економија,  

пришто БДП во вториот квартал од 2020 се намали за 12.7%. Во 2020 година БДП 

забележа пад од 14,9% на годишна основа, што се должи на ограничувачките мерки за 

спречување на ширењето на корона-вирусот во земјата и влошеното меѓународно 

окружување, а се одрази врз активноста на голем дел од услужните дејности, 

градежништвото и индустријата. 

За надминување на последиците предизвикани од оваа криза, владата на Република 

Македонија донесе повеќе пакети на економски мерки кои се проценети на 1,2 милијарди 

евра, односно околу 10% од БДП, од кои вредноста на првите четири пакети антикризни 

мерки изнесува околу 1,02 милијарди евра. Околу 70 различни мерки се донесени во 

рамките на првите четири пакети, со кои се опфатени и поддржани субјектите и 
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физичките лица погодени од пандемијата. Петтиот пакет економски мерки содржи вкупно 

29 мерки со вредност од 160 милиони евра и е насочен кон граѓаните, компаниите и за 

подобрување на ликвидноста на стопанството. Шестиот пакет мерки опфаќа 7 мерки со 

кои се таргетирани најпогодените сектори од корона-кризата. Шестиот пакет е со вредност 

од 17,8 милиони евра. Сите овие мерки се мерки кои предизвикуваат буџетски расходи, 

односно имаат директни фискални импликации,  мерки кои предизвикуваат намалени 

буџетски приходи, и мерки кои имаат економско влијание, а немаат фискални 

импликации. 

Од анализата на сличностите и разликите помеѓу Глобалната финасиска криза и 

КОВИД-19 кризата во оваа дисертација, заклучивме дека во споредба со Глобалната 

финансиска криза од 2008 година, пандемијата КOВИД-19 е подлабока. 

Ова се потврвдува и со анализата направена во шесттиот дел на оваа дисертација. 

Истражувачката методологија што се користи во овој труд за анализирање на економските 

ефекти на двете кризи, се состои од панел регресивна анализа, која се заснова на 

статичните и динамичните модели. Прво, се испитуваат фиксните и случајните ефекти, 

како и тестот на Хаусман за определување меѓу нив на посоодветениот модел, за 

примерокот на земјите вклучени во анализата. Второ, се користи динамичниот модел, 

GMM (Generalized Method of Moment) кој претставува понапреден економетриски модел и 

истиот придонесува на решавање на проблемот на ендогеноста.  

За да се анализираат ефектите на Глобалната финасиска криза, исто така, и 

ефектите на КОВИД-19 кризата врз економскиот раст, на земјите на Западен Балкан, во 

горенаведените економетриски модели ќе се вклучуваат две вештачки варијабли (Dummy 

variables). 

Покрај анализата на ефектите на двете кризи во економиите на земјите на Западен 

Балкан, посебен фокус се посветува на влијанието на кризите на реалниот сектор на РС 

Македонија. Во овој случај покрај методот на најмали квадрати (OLS) ќе се користат и 

регресивни модели на временски серии, т.е. VAR и VECM-модели, во зависност од 

стационарноста на временските серии. 

Податоците кои се користат во панел-регресиите се состојат од годишните 

податоци почнувајќи од 2000 година до 2020 година и истите главно ќе се обезбедат од 

датабазата на Светска банка. Примерокот ги вклучува петте земји на Западен Балкан, 
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почнувајќи од 2000 година до 2020 година. Додека за регресивните модели на временските 

серии, значи за случајот на РС Македонија, се користат квартални податоци почнувајќи од 

првиот квартал на 1998 година, до вториот квартал на 2021 година, и истите се обезбедат 

од Државниот завод за статистика на РС Македонија и Народна банка на РС Македонија. 

 

Од направената анализа можеме да заклучиме дека дека и двете кризи негативно 

влијаеле во економскиот раст на земјите на регионот, бидејќи коефициентот на двете е со 

негативен знак и статистички значаен. Според коефициентите, во просек, Глобалната 

финансиска криза го намалила економскиот раст за 3.22 процентни поени, додека КОВИД 

-19 кризата го намалила економскиот раст во 2020 година за околу 9 процентни поени. 

За случајот со Република Македонија, од добиените резултати преку методот на 

најмали квадрати може да се увиди дека коефициентите на вештачките променливи се со 

негативен знак, но статистички значајна е само вештачката променлива што се однесува 

на КОВИД-19 кризата, што укажува дека економскиот раст е намален за 4 процентни 

поени како резултат на КОВИД-19 кризата. Според добиените резултати од VECM-            

-моделот каде се испита долгорочната и краткорочната врска помеѓу користените 

променливи, а исто така се инкорпорираат во моделот и вештачките променливи кои ги 

испитуваат ефектите на кризите, т.е. Глобалната финансиска криза и КОВИД-19 кризата 

вештачката променлива D2 која се однесува на КОВИД-19 кризата е отфрлена од моделот 

заради колинеарност и мал број на обсервации, т.е. само четири квартали.   

Врз основа на добиените резултати од сите модели, маргиналните ефекти на 

Глобалната финансиска криза, и КОВИД-19 кризата, што сè уште трае, врз економскиот 

раст за оваа група на земји се негативни, иако сè уште моделите „страдаат“ од испуштање 

или додавање на други контролни варијабли.  

Меѓутоа, трудот придонесува за постојната емпириска литература бидејќи е меѓу 

првите обиди што емпириски ги истражува ефектите на Глобалната финансиска криза и 

КОВИД-19 кризата врз економскиот раст за земјите од Западен Балкан преку динамична 

анализа и со неколку вида на модели. 
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