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Апстракт
Целта на оваа анализа е испитување на надворешната позиција на земјите од регионот на ЦИЈИЕ,
преку динамиката и структурата на меѓународната инвестициска позиција (МИП). Динамиката на
МИП на земјите од регионот, во последните две декади, упатува на зголемување на негативниот јаз,
во периодот пред светската економска криза. Овој тренд во посткризниот период до 2012 година,
до одреден степен забави, а веќе со почетокот на епизодата на „силна негативна реакција на
пазарите“ (т.н. taper tantrum) во 2013 година се забележува подобрување на МИП на земјите од овој
регион. Во однос на факторите на промена, пред кризата во 2008 година, директните инвестиции,
но и тековите коишто создаваат долг придонесуваа за проширување на МИП. По кризата, директните
инвестиции и натаму растат, но побавно, додека процесот на раздолжување доведува до
намалување на тековите коишто создаваат долг. Од аспект на одржливоста на екстерната позиција,
според еден од ретките нумерички показатели за МИП од Процедурата за нерамнотежи на ЕК
(одредница за МИП – 35% од БДП), нашата економија, како и повеќето анализирани земји се наоѓаат
над оваа препорачана граница. Сепак, за целосна слика на надворешната позиција, покрај
големината, треба да се земе предвид и структурната поставеност на МИП по инструменти, којашто
во нашиот случај е поволна поради високото учество на директни инвестиции од 90%. Покрај тоа,
и оцените на ММФ, коишто се темелат на повеќе показатели за екстерната позиција, не упатуваат
на поголеми ранливости во надворешниот сектор.

* Ставовите изнесени во анализата се на авторот и не ги претставуваат официјалните ставови на НБРСМ.
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Анализа на меѓународ ната инвестициска позиција на земјите од регионот, со
посебен фокус на макед онската економија

Процесот на глобализација придонесува за значително зголемување на степенот
на трговска, но и финансиска интеграција на економиите. Степенот на
финансиска интеграција може д а се оцени преку големината на меѓународната
инвестициска позиција (МИП1 ), од носно преку состојбата на финансиските
сред ства и финансиските обврски во релациите со остатокот од светот. Анализата
на ст руктурните димензии на МИП овозможува подобро согледување на финансиската
изложеност на одделните сект ори во економијат а, како и на порт фолиото на финансиски
инст рументи во рамкит е на меѓународните финансиски средства и обврски. Значењет о на
овој показат ел особено дојде до израз во периодот по глобалната финансиска криза, при
шт о т ој беше инт егриран во анализите на одржливоста и ранливоста на екст ерниот сектор.
Ст епенот на финансискат а инт еграција во брзораст ечките економии и земјит е во развој
порасна значит елно во т екот на последните две декади, носејќи со себе бројни придобивки,
но и нови предизвици.
Целта на оваа анализа е испитување на екстерната позиција на земјите од
регионот на ЦИЈИЕ2 , преку д инамиката и структурата на меѓународната
инвестициска позиција. Динамиката на екстерната позиција на земјите од
регионот, во послед ните д ве д екади, гледани низ призмата на меѓународната
инвестициска позиција, упатува на значително зголемување на негативниот јаз
(нето д олжничка позиција), во период от пред светската економска криза. Така,
во првиот пот период (2003-2008 година) постои т ренд на постојан раст на нет о-обврските
кон ост атокот од свет от, во просек од 3,9 п.п. од БДП, при шт о во 2009 година, негат ивната
МИП дост игна 69,3% од БДП. Овој т ренд во пост кризниот период до 2012 година, до
одреден ст епен забави (просечен раст од 2,4 п.п. од БДП) и веќе со почет окот на епизодата
на „силна негативна реакција на пазарите“ (т.н. taper tantrum) во 2013 година, започна
процес на стеснување. Имено, во наредниот период, нет о меѓународната инвест ициска
позиција на сит е анализирани земји почна пост епено да се намалува (во просек од 1,2 п.п.
од БДП), сведувајќи се на нивот о од 43,7% од БДП во 2019 година. Прет кризното
зголемување на нет о должничкат а позиција, гледано по одделни групи земји, не упатува
на поголеми от стапувања од просекот за целиот регион, шт о не е случај со брзинат а на
пост кризното приспособување. Надолното приспособување на МИП, во последната декада
(2009-2019 година) е најголемо кај балт ичките земји (со просечна стапка на пад од 3,2 п.п.
од БДП). Имено, нивот о на нет о-обврски кон ст ранство, во оваа група земји пред 2008
година, во најголем дел се сост ои од ост анати инвест иции односно прекугранични
1

МИП прет ставу ва статистичк и извештај којшто ги прикажува состојбите на надворешните финансиски средства и финансиски
обврск и на земјат а, односно побарувањат а од и обврск ите к он нерезиденти врз основа на финансиски инструменти, коишто
може да бидат во форма на дирек т ни, портфолио и ост анати инвест иции (заеми, т рговски к редити и валу т и и депозити ).
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Анализат а се фок у сира на ек ономиите од цент рална, ист очна и ју гоисточна Европа и балт ичк ите земји за периодот 20032019 година (земји од ЦИЕ ‒ Чешк а, Полск а, Унгарија, Словачк а и Словенија; ЈИЕ – Хрват ск а, Бу гарија, Мак едонија, Албанија,
БиХ, Србија и Романија; Балт ички земји – Ест онија, Лат вија и Лит ванија). Податоците се преземени од базат а на податоци на
Меѓу народниот монетарен фонд (ММФ), ст атистиката на меѓу народната инвестициска позиција.
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меѓубанкарски заеми. Оваа компонент а значит елно се намали, во услови на одливи од
банкарскиот систем во пост кризниот период. Посткризното приспособување на земјит е од
ЦИЕ е помало или 1 п.п. од БДП, во просек, додека кај земјит е од Југоисточна Европа, оваа
надолна корекција е многу мала и изнесува 0,2 п.п. од БДП, во просек. Во рамкит е на оваа
група земји, кај дел од земјит е, гледано во просек нема пост кризно приспособување, т .е.
нивнат а негат ивна инвест ициска позиција и нат аму раст е (Албанија, Србија и С
Македонија).
Графикон 1

Извор: базата на податоци на ММФ и пресметки на авторот.

Структурната анализа на промените во меѓународната инвестициска позиција во
преткризниот период може д а д аде инд икација д али тие ја зголемуваат
над ворешната ранливост на економиите. Така, поголемото учество на директните
инвест иции би т ребало да го подобри надворешниот профил на ризик на земјат а, бидејќи
веројат носта за брзо повлекување е помала. Ова не е случај со порт фолио-инвестициите
или ост анатите инвест иции, како т екови кај коишт о ризикот е повисок, во услови на
можност за брзо повлекување и сѐ повисоки обврски за идна от плата. Структурната анализа
покажува дека за регионот во целост преовладуваат високите нето-обврски од
д иректните инвестиции, а пот оа и од ост анатите инвест иции3. Сект орската анализа на
ост анатите инвест иции покажува дека во просек за целиот период од вкупните нет ообврски, околу една т ретина се нет о-обврски на јавниот сект ор, додека ост анатото се
однесува на банкит е и приват ниот сект ор. Значит елно помал дел од негат ивнат а МИП се
однесува на порт фолио-инвестициите (коишт о, во просек, за целиот период, се состојат
исклучиво од нет о-обврски на држават а, во услови на забележани нет о-средства кај сите
ост анати кат егории), додека резервнит е средства или девизнит е резерви се позит ивни и
придонесуваат за намалување на должничката позиција на земјит е.
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Во рамките на останатите инвестиции спаѓаат категориите: финансиски деривати, валути и депозити, заеми,
трговски кредити, шеми за осигурителни, пензиски и стандардизирани гаранции, останат сопственички капитал
и останати сметки за наплата.
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Графикон 2

Извор: базата на податоци на ММФ и пресметки на авторот.

Динамички гледано, во периодот пред глобалнат а криза (2003-2008 година), во просек,
раст се забележува кај нет о-обврските кај директ ните инвестиции и ост анатите инвестиции,
при ист овремено подобрување на нет о-позицијата на порт фолио-инвестициите и кај
девизнит е резерви. Поповолнат а нет о-позиција на порт фолио-инвестициите произлегува
главно од приват ниот сектор, во услови кога растат нето-обврските на држават а. Растот на
обврските врз основа на директ ните инвест иции продолжува и по глобалнат а криза, додека
процесот на посткризното раздолжување ги намали нет о-обврските врз основа на останати
инвест иции. Овој процес е каракт еристичен кај сит е одделни групи земји, со различен
ст епен на приспособување. Сект орски гледано, намалувањет о на обврските кај ост анатите
инвест иции главно е во рамкит е на банкарскиот, а пот оа и на корпорат ивниот сектор,
додека нет о-обврските на јавниот сект ор, пред сѐ држават а, во пост кризниот период
бележат раст .

Графикон 3
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Извор: базата на податоци на ММФ и пресметки на авторот.

Во натамошниот д ел од прилогот е посветено посебно внимание на големината,
д инамиката и структурата на меѓународната инвестициска позиција на
макед онската економија. Негат ивнат а МИП на македонскат а економија, во периодот
2003-2019 година, во просек, изнесува 49,9% од БДП и е под просекот на земјите
од централна и југоисточна Европа. Динамички гледано, во периодот пред глобалната
финансиска криза, негат ивнат а МИП изнесува 41,2% од БДП, додека во вт ориот потпериод
(2009-2019 година) е повисока за околу 13,5 п.п. од БДП и изнесува 54,7% од БДП, во
просек. Општ иот т ренд на продлабочување на МИП (со неколку исклучоци) го одразува
пост епеното финансиско инт егрирање на економијат а и пот ребата за дополнителен
капит ал за финансирање на економската акт ивност. Во годинит е пред почет окот на
глобалнат а криза, динамиката на МИП покажува дека нејзинот о зголемување се случува во
услови на раст на обврските, главно предизвикан од раст от на директ ните инвест иции.
Имено, пред кризат а, СДИ влегоа во фаза на висок раст , а раст еа и во т екот на кризат а, но
побавно. Шт о се однесува до надворешнот о задолжување на држават а, ефект от врз МИП
започна посилно да се чувствува од 2010 година. Со зголемувањето на фискалните
дефицит и се зголемија пот ребите за финансирање на држават а, шт о влијаеше и врз
нејзинот о надворешно задолжување, првично во форма на долгорочни заеми, а пот оа и
преку задолжување на меѓународните пазари на капит ал преку издавање харт ии од
вредност .
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Графикон 4

* Кат егоријат а „држава“ се однесу ва на цент ралната влада, додек а к атегоријата „останати сек тори“ во себе ги вброју ва и
јавнит е прет пријатија и јавнит е банк и.

Извор: базата на податоци на ММФ и пресметки на авторот.

Од аспект на од ржливоста на екстерната позиција на макед онската економија,
покрај динамикат а и големината на МИП, т реба да се погледне подет ално и нејзината
ст руктурна пост авеност по инст рументи. Општ о гледано, поголемото учество на
д иректните инвестиции во вкупнат а МИП придонесува за подобрување на профилот на
ризик на економијат а, бидејќи веројат носта за брз одлив на овие финансиските т екови
(англ. sudden reversal) е мала и не повлекува обврска за от плати во иднина. Имено,
директ ните инвестиции, самите по себе, носат бројни поволности за домашнат а економија,
т .е. позит ивно влијаат врз економската ст руктура, врз т рговската интегрираност во светот
преку глобалните синџири на производство, како и врз нат амошна финансиска инт еграција
преку пристап на новит е капацитети до меѓународните финансиски пазари. Според ова, во
случајот со С Македонија, релат ивно високат а негат ивна нет о -позиција на земјат а кон
ост атокот од свет от во голем дел е неут рализирана од високото структурно учество на нетообврските кон ст ранските инвест итори, односно директните инвест иции (околу 90%) во
вкупнат а МИП4. Вакват а констатација т реба да биде подложна и на нат амошно
разгледување преку анализа на д олжничката и нед олжничката компонента на
директ ните инвестиции и МИП во целост . Конкретно, структурата во кат егоријата директни
инвест иции го пот крепува ова т врдење, имајќи предвид дека учеството на недолжничката
4

Как о шт о е забележано во „Staff report for the 2019 Article IV Consultation“, FYR Macedonia, IMF.
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компонента во просек за целиот анализиран период изнесува 81,5% од вкупнит е нетообврските кон ст ранските инвест итори. Но, ист о т ака, т реба да се пот енцира дека
динамички гледано раст от на должничката компонента е побрз во споредба со раст от на
недолжничката компонента и овие движења т реба внимат елно да се следат . Должничката
компонента на вкупнат а МИП пост ојано расте во т екот на целиот период (од 28,6% од БДП
во првиот пот период, на 43,6% во вт ориот потпериод), додека гледано по компоненти
раст от е речиси подеднакво распределен помеѓу главнит е инст рументи т .е. порт фолио,
директ ни и ост анати инвест иции. Прит оа, бит но е да се напомене дека главно средствата
од меѓукомпанискиот долг се корист ат за т ековно работ ење на новит е компаниит е во
ст ранска сопственост.
Следењето на нето д олжничката позиција на ед на земја, во контекст на
анализата на од ржливоста на екстерната позиција, е и во фокусот на Европската
комисија, преку ред овно след ење 14 клучни показатели во рамките на
Процедурата за макроекономска нерамнотежа (Macroeconomic Imbalance
Procedure – MIP). Така, според праговит е за МИП на ЕК (MIP Scoreboard), учеството на
МИП во БДП не т реба да ја надминува границат а од 35%. Оваа нумеричка одредница ја
прет ставува долната граница којашт о е дефинирана од долниот кварт ил на распределбата
(англ. lower quartile of the distribution) на соодносот помеѓу МИП и БДП на сит е земји членки
на ЕУ. Споредбата на релат ивното учество на МИП во БДП за 2019 година со дадената
одредница од праговит е на ЕК за МИП по одделни земји покажува дека пет земји, сите
членки на ЕУ (Чешка, Ест онија, Лит ванија, Словенија и Бугарија), позит ивно от стапуваат,
односно се под прагот од 35% од БДП, во рамкит е на дадениот показат ел. Сит е останати
земји, во просек, от стапуваат околу 19 п.п. од одредницата, вклучително и нашат а земја со
поголем МИП од околу 21 п.п. Најголемо от стапување бележи Србија, чијшт о показат ел е
повисок за околу 54 п.п. од даденат а граница. Во овој конт екст, неопходно е да се нагласи
дека земјит е од регионот се во фаза на развој којашт о подразбира пот реба од побрза
реална конвергенција и со самот о т оа, дополнителни ресурси за финансирање на
економскиот раст . Дополнителна позит ивна каракт еристика е и самат а ст руктура на МИП,
во чиешт о проширување преовладува должничката компонента на СДИ, средст ва коишто
се главно вложени во сект орот на разменливи добра и придонесуваат за зголемување на
конкурентноста и пот енцијалниот раст.
Графикон 5
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Извор: базат а на подат оци на ММФ, прагови за МИП на ЕК и пресмет к и на авт орот.

Покрај овој основен показат ел за меѓународната инвест ициска позиција, во рамкит е на
оценувањет о на екст ерната позиција, според Мет одологијата се додадени и дополнителни
или помошни показат ели како, на пример, учеството на нет о надворешниот долг во БДП5.
Ист овремено, за да се надминат недост атоците од генерализирање преку единст вена
нумеричка одредница, експерт ите на Европскат а комисија (DGECFIN)6 одат и чекор
понат аму со пресметка на од редници за МИП, специфични за секоја земја.
Ист ражувањето е направено врз основа на 65 развиени и брзорастечки економии според
два различни крит ериума: конзистентност со економските фундаменти или норми за МИП
(англ. NIIP norms) и прудентност од ризик од наст апување на криза во билансот на плаќања
или прудентни нивоа на МИП (англ. Prudential NIIP threshold). Така, при подготовката на
редовнит е извешт аи (англ. Alert Mechanism Report – AMR), покрај основните и
дополнителните показатели за меѓународната инвестициска позиција, се земаат предвид и
движењат а на нормите за МИП и прудентните нивоа на МИП.
Имајќи ги предвид недост атоците при формирањет о единствен нумерички показател за
земји со различно ниво на развој, ММФ во своит е редовни извешт аи (Article IV), описно ја
проценува екст ерната позиција на секоја земја. ММФ т ргнува од чет ири главни ст олбови
на кои се т емели одржливоста на надворешниот сектор (т ековна сметка, реален ефект ивен
девизен курс, меѓународна инвест ициска позиција и финансиски т екови) и дали т ие се
прет ежно во согласност со среднорочните макроекономски фундамент и и посакуваните
полит ики. Од мапат а подолу, во т абелата 1, може да забележиме дека главно т ековната
смет ка кај анализиранит е земји е во согласност со макроекономските фундаменти според
оценкит е на ММФ, а умерени слабости се ут врдени во рамкит е на МИП и финансиските
т екови.

5

Во Техничката белешка на Европската комисија (Envisaged revision of the selected auxiliary indicators of the MIP
Scoreboard, September 2018) е предвидена и замена на показателот за нето надворешниот долг со показателот
МИП со исклучени инструменти подложни на зададена вредност (англ. default) (NIIP excluding non-default able
instruments as % of GDP).
6 Benchmarks for Net International Investment Positions, Alessandro Turrini and Stefan Zeugner, EC, DGECFIN.
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Табела 1
Одржливост на екст ерната позиција, според ММФ
Позиција на
тековна
сметка

Позиција на
РЕДК

Позиција на
МИП

Финансиски
текови

Албанија
Бугарија
Босна и Херцеговина
Хрватска
Чешка
Унгариија
Црна Гора
С.Македонија
ПОлска
Романија
Србија
Словенија

Легенда:

Умерено

Значително

Силна позиција
Генерално во линија
Слаба позиција
Нема податок
Извор: Последните извешт аи за Article IV на ММФ, за сек оја одделна земја

*********

Динамиката на екстерната позиција на земјите од регионот, во последните две
д екади, гледани низ призмата на меѓународ ната инвестициска позиција, упатува
на зголемување на негат ивниот јаз, во периодот пред свет ската економска криза. Овој
т ренд во пост кризниот период до 2012 година, до одреден ст епен забави , а веќе со
почет окот на епизодат а на „ силна негат ивна реакција на пазарите“ (т .н. taper tantrum) во
2013 година се забележува намалување на должничкат а позиција на земјит е. Улогат а на
директ ните инвестиции, пред кризат а во 2007 година, беше значит елно поголема од т аа на
т ековите коишт о создаваат долг, односно меѓународни обврски, додека во 2013 година тие
беа избалансирани. Веќе кон крајот на 2019 година, како шт о и се очекуваше, преку
процесот на финансиско раздолжување (делевериџ), нивот о на т екови коишт о создаваат
долг се намали, главно преку пониски останати инвестиции на нет о -основа. Од аспект на
од ржливоста на екстерната позиција, според еден од рет ките нумерички показатели
за МИП од Процедурата за нерамнот ежи на ЕК (одредница за МИП – 35% од БДП), нашат а
економија, како и повеќет о анализирани земји се наоѓаат над оваа препорачана граница.
Сепак, за целосна слика на екст ерната позиција, покрај големинат а, т реба да се земе
предвид и ст руктурната поставеност на МИП по инст рументи, којашт о во нашиот случај е
поволна поради високот о учество на директ ните инвест иции (околу 90%) во вкупнат а МИП.
Покрај т оа, и оценит е на ММФ, коишт о се т емелат на повеќе показат ели за екст ерната
позиција, не упат уваат на поголеми ранливости во надворешниот сектор.
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