Предлог-Буџет на Р.М.
за 2018 година
Скопје, 02.11.2017
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Буџетски процес
• Јуни – Буџетски циркулар
• Јули/август – Подготовка на предлог буџетски барања
• Септември – Преговори со буџетски корисници
• Октомври – Подготовка на Предлог-Буџетот во
Министерството за финансии (МФ)
• Почеток на ноември – Јавни презентации на ПредлогБуџетот како нова пракса на МФ
• До 15 ноември – Усвојување на Предлог-Буџетот од
Владата на Република Македонија
• До 31 декември – Разгледување и усвојување на Буџетот
од Собранието на Република Македонија
3

Макроекономски проекции
• МФ го ревидира реалниот БДП во 2017 на 1,6% - земајќи
ги предвид официјалните податоци на ДЗС и
очекувањата за до крајот на годината
• Оваа стапка е во линија со есенските проекции на
релевантните меѓународни институции: ММФ 1,9%
(Мисија Article 4); Светска банка 1,5%
• Ревизијата на БДП за тековната година при изготвување
на Буџетот за наредната година е нова пракса на МФ
• Зголемување на транспарентноста и користење на
реални основи за изготвување на буџетот за наредната
година (вклучително и прикажување на точен дефицит)
• Буџетскиот дефицит за 2017 нема да надмине 2,9% од
БДП, во согласност со ребалансот на Буџетот
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Макроекономски проекции
• Растот на реалниот БДП во 2018 е проектиран на 3,2% понатамошно интензивирање на економската активност
• Растот ќе биде одраз на континуираната солидна лична
потрошувачка, забрзувањето на инвестициите како и
повисоката извозна активност
• Стапка на инфлација од 1,7% во 2018 – главно под
влијание на светските цени
• Раст на номиналниот БДП од 5,3%
• Користење на реална проекција на БДП како клучна
определба на МФ
• Проекцијата на реалниот БДП е иста со есенските
проекции на релевантните меѓународни институции:
ММФ 3,2%; Светска банка 3,2%
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Главни фискални проекции
• Вкупните приходи се планираат на 193,5 милијарди,
односно 4,7% повисоки од 2017 година
• Расходите се планирани на 211,7 милијарди денари,
односно 4,1% повисоки од 2017 година
• Буџетски дефицит од 18,2 милијарди денари, односно
дефицит од 2,7% од БДП (наспроти 2,9% во 2017)
• Постепена фискална консолидација - строга контрола при
намалување на помалку продуктивните расходи - истовремено
обезбедување на значителен износ на капитални инвестиции и
субвенции за поддршка на домашната економија

• Финансирање на дефицит од домашни и надворешни
извори, зависно од пазарните услови
• Редовно и навремено извршување на обврските со најповолни
услови на задолжување како апсолутен приоритет на МФ
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Приходи
• Основа на проекциите се економските очекувања за 2018 година
– Без поголеми даночни промени
• Зголемување на акцизата на нафта за 3 денари, со очекувани
повеќекратни ефекти:
• Повисоки буџетски приходи за финансирање на нови расходи
• Усогласување со европските стандарди и регулативите на ЕУ
• Заштита на животната средина - намалување на загадувањето

• Очекуван ефект од 1,6 милијарди денари кај акцизата и 350
милиони денари кај ДДВ – дополнително, повисоки приходи на
ЈПДП за инвестиции во патишта
• Малопродажната цена на дизелот останува најниска во регионот

• Задржување на стапката на социјални придонеси и мало
зголемување на максималната основица за плаќање, како
придонес за умерено поголема прогресивност
• Задржување на определбата за редовен и недискриминаторски
поврат на ДДВ кон фирмите
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Вкупни расходи - Функционална распределба
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Тековни расходи – Плати и стоки и услуги
• Расходите за плати се проектирани на 27,1 милијарди
денари – раст од 460 милиони денари, т.е. 1,7%
• 10 % повисоки плати за сите припадници на армискиот состав
од јануари 2018 година (приближување кон НАТО стандарди)

• Расходите за стоки и услуги на 17,2 милијарди денари –
пониски за 420 милиони денари, т.е. 2,4%
• Редовно подмирување на обврските на буџетските корисници
• Обезбедени средства за финансирање на здравствените
програми
• Зголемени материјални трошоци во Министерство за одбрана
(НАТО стандарди), но...
• ...намалување на останатите „стоки и услуги„ за 650 милиони
денари, во линија со определбата за рестриктивна буџетска
потрошувачка во делот на помалку продуктивните расходи
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Тековни расходи - Трансфери
• Трансферите се планирани на ниво од 134 милијарди
денари, (раст од 6,6 милијарди денари, т.е. 5,2%):

• Пензиите изнесуваат 54 милијарди денари или 2,1 милијарда
повеќе во однос на 2017 – со редовно законско усогласување
• Активни политики за вработување се планирани во износ од
988 милиони денари, повисоки за 100 милиони денари
• Надоместок за невработеност од 950 милиони денари - раст
од 184 милиони денари за решавање на проблемот на
стечајни работници
• Субвенции и трансфери од 17,3 милијарди денари

• Поддршка на домашни претпријатија од 1,1 милијарда денари
– и продолжување на поддршката на странските компании со
970 милиони денари државна помош (Вкупно 2 милијарди
денари)
• Обезбедени с-ва за радиодифузна такса, минимална плата, итн.
• Субвенциите во земјоделие заедно со рурален развој (дел од
“капитални расходи”) изнесуваат 8,4 милијарди денари
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Тековни расходи - Трансфери
• За здравствена заштита планирани се 28,2 милијарди
денари, т.е. 1,1 милијарди денари повеќе - Обезбедени
се средства за 5% покачување на платите за вработените
во ЈЗУ од септемвриската плата во 2018 година, како и за
редовно финансирање на здравствените услуги
• Трансфери до ЕЛС планирани се на 17,9 милијарди
денари, т.е. дополнителни 893 милиони денари во
однос на 2017 (5,2%)

• Во овие рамки, се обезбедува финансиско зајакнување на
општините за делегираните надлежности во
образованието, културата и заштитата на деца и стари лица
• Истовремено, обезбедени средства за зголемување на
платите за вработените во основно и средно образование
и детските градинки за 5% почнувајќи од септемвриската
плата во 2018 година
• Нови вработувања во детските градинки со цел
подобрување на грижата на децата
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Капитални расходи
• Капитални расходи се планирани во износ од 24,7
милијарди денари, односно раст од 1,3 милијарди
денари од 2017 година (раст од 5,7%).
• Во овие рамки планирано е интензивирање на сите
активности на патната и железничката инфраструктура,
комунална и енергетска инфраструктура, инвестиции во
здравство, образование и детска заштита, а особено се
зголемени средствата за одбрана и гасификација
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Капитални расходи – Главни проекти
• Патна и железничка инфраструктура – 3,5 милијарди
денари
•
•
•
•
•

Завршување на патна делница Д. Капија – Смоквица
Реконструкција на железничка инфраструктура од Коридор Х
Интензивирање на изградбата на жел. пруга од Коридор VIII
Доизградба на железничка пруга Битола-Кременица
Изградба на патна секција Градско-Дреново

• Комунална и енергетска инфраструктура – 5,9 милијарди
денари
•
•
•
•

Национален гасоводен систем
Водоводи и канализации во многу населени места
Пречистителни станици
Рамномерен регионален развој

• Инвестиции во ТИРЗ – 431 милион денари
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Капитални расходи – Главни проекти
• Образование и спорт – 2,4 милијарди денари
•
•
•
•

Детски градинки
Основни и средни училишта и ученички домови
Универзитети и студентски домови
Спортски објекти

• Здравство – 1,9 милијарди денари
• Реконструкција на јавни здравствени установи
• Реконструкција на клинички центри
• Медицинска опрема

• Одбрана – 1 милијарда денари
• Правосудство – 531 милион денари
• Јавен ред и безбедност – 917 милиони денари
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Клучни поенти на Предлог-Буџетот за 2018 година
• Реални макроекономски и фискални проекции
• Постепена фискална консолидација - понизок буџетски дефицит
• Зголемен буџет за одбрана на 1% од БДП – доближување кон НАТО
стандардите
• Етапен пораст на платите во неколку клучни сектори
• Значително зголемени средства за здравствена заштита
• Стабилна социјална заштита на населението
• Постепен пораст на средства за рамномерен регионален развој
• Силна поддршка на домашните и странските фирми, како и активните
политики за вработување
• Средства за радиодифузна дејност, минимална плата, земјоделски
субвенции, итн.
• Натамошно намалување на помалку продуктивните расходи – пад на
категоријата “стоки и услуги„
• Финансиско зајакнување на општините
• Интензивирање на капиталните инвестиции
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ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО!
www.finance.gov.mk
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