Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за д вижењето на
реалниот БДП
- д екември 2020 г. Анкет ат а за инфлацискит е очекувања и очекувањата за движењет о на реалниот
БДП за периодот 2020 ‒ 2022 година, спроведена во декември2, покажува нагорна
ревизија на очекувањата за просечната ст апка на инфлација, додека во однос на
очекуваниот раст на БДП не упат ува на позначит елни промени. Така, како и во
досегашнит е анкет и од оваа година, економските аналит ичари ги објаснуваат ваквите
движења кај инфлацијат а и БДП главно со ефект ит е од глобалната криза предизвикана
од пандемијат а на ковид-19 и од меркит е за справување со неа.
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Во однос на инфлацијата, просечните очекувања за 2020 се повисоки во однос
на прет ходната анкет а и упат уваат на просечна ст апка од 1,1% (0,6% во прет ходната
анкет а). Малку се повисоки и очекувањата за 2021 и 2022 година, при шт о испит аниците
очекуваат дека ст апката на инфлација ќе изнесува 1,5% во 2021 (1,3% во прет ходната
анкет а) и 1,8% во 2022 година (1,6% во прет ходната анкет а). Испит аниците сметаат
дека за повисока ст апка на инфлација главно би придонесле следниве факт ори:
досегашнит е ост варувања на ст апката на инфлација, неизвесност а предизвикана од
пандемијат а на ковид-19 и преземенит е досегашни, но и можни нови рест риктивни
мерки за справување со неа коишт о би можеле да предизвикаат повт орни ограничувања
во синџирите на производство и снабдување, а со т оа и повисоки цени на храната,
енергијат а и на увезенит е добра. Според анкет ните испит аници, пост епеното
надминување на кризат а и закрепнувањет о на пот рошувачката, поддржан о и од
економските мерки, би придонесле за повисока инфлација во наредниот период. Од
друга ст рана, евент уалното продолжување на кризат а и побавнот о закрепнување на
глобалнат а економија, а со т оа и помалат а побарувачка за примарни производи, би
довеле до пониски увозни цени и би можеле да предизвикаат ост варување пониска
ст апка на инфлација. Во поглед на економската активност, во оваа анкет а не се
забележуваат некои поголеми промени во очекувањат а на аналит ичарите во споредба
со прет ходната анкет а. Така, и понат аму анкет ираните аналит ичари очекуваат сличен
пад на економската акт ивност на домашнат а економија во 2020 година од 4,4% (пад од
4,3% во прет ходната анкет а). За следнит е две години се очекува пост епено
ст абилизирање, при малку повисока ст апка на раст од 3,0% за 2021 година (нагорна
ревизија од 0,3 п.п.) и раст од 3,3% за 2022 година (минимална надолна ревизија од 0,1
п.п.). Испит аниците ги посочуваат следниве факт ори коишт о влијаат врз нивните
очекувања: неизвесноста и негат ивните ефект и од ковид-19 и повт орното воведување
рест риктивни мерки за справување со вт ориот бран на ширење на ковид-19,
неизвесност а околу побарувачката за нашит е извозни производи и влијаниет о врз
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Во 2017 година, Н ародната банка на Р епу блика С еверна М акедонија направи промена во анкет ното ист ражување „Анкета за
инф лациските очекувања“, коешто е преименувано во „Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот
БДП “, чијашто нова структура го следи кварталниот прашалник за професионални прогнозери (Quarterly S urvey of Professional Forecasters,
https://w w w.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/survey_of_professional_forecasters/html/index.en.html), шт о го спроведу ва Е вропската
цент рална банка (Е ЦБ), а воедно ја промени и ст руктурата на примерокот, којшто сега е составен само од економски експерти.
2 А нкет ата се спроведуваше во периодот од 15 до 22 декември 2020 година, односно очекувањата на испитаниците се формирани за време
на вт ориот бран на пандемијата на ковид-19, како и при воспоставување монетарни и фискални мерки за борба против пандемијата и
намалу вање на негативните ефекти врз домашната економија.
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домашнат а економија, намалувањет о на домашнат а побарувачка пред сѐ како резултат
на поголема воздржаност на домаќинствата од пот рошувачка во услови на намален
доход и приват ни т рансфери од ст ранство, воздржаноста на ст ранските и домашните
инвест итори, пониската кредитна акт ивност, како и висинат а на јавниот долг којшто би
се одразил негат ивно врз капит алните инвест иции. Од друга ст рана, аналит ичарите
ист акнуваат дека одобрувањето на вакцинат а, како и побрзот о справување со ковид-19
во глобални рамки, преземенит е монет арни и фискални мерки, прогресот во
евроат лантските инт еграции, како и враќањет о на опт имизмот кај субјектите во
економијат а (како кај пот рошувачите, т ака и кај деловнит е субјекти) и зголеменото
ост варување на капит алните проекти може да имаат позит ивно влијание врз раст от во
наредниот период и да придонесат за посткризно забрзување на растот на економијата.
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Во рамкит е на Анкет ат а, испитаниците даваат и свој поглед за распред елбата
на веројатноста за остварување определени стапки во зад ад ен интервал. Овие
оцени се корист ат за создавање на агрегат нат а распределба на веројат ностите3.
Агрегат нат а распределба на веројат ностите за ост варување на даденит е ст апки на
инфлација и БДП во пет наесет интервали се прикажани на следниве графикони, а
резулт атите главно се совпаѓаат со стапките коишт о ги очекуваат испитаниците.

Агрегат нат а распределба на веројат ностите претставува просек од оценет ите веројатности од испитаниците за сек ој
инт ервал на очек у вана ст апк а на инфлација и ст апка на раст на БДП.
3
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Во согласност со очекувањата за стапките на инфлација, како и неизвесноста
од влијаниет о од глобалната пандемија, во однос на прет ходната анкет а, распределбата
на веројат ностите за оваа и следнит е две години упат ува на поместувања кон
инт ервалите со повисоки вредност и и концент рација на веројат ностите во инт ервалот
на очекуванат а просечна стапка на инфлација, за секоја година, соодвет но.
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Во услови на минимална промена на очекуванат а стапка на раст на БДП за 2020
година, поместувањата во распределбата на веројат ностите се слични како и во
прет ходната анкет а, со малку поголема концент рација во инт ервалот на очекуваната
просечна ст апка. За 2021 и 2022 година, распределбат а на веројат ностите е ист о т ака
слична со прет ходната анкет а, со малку поголеми поместувања кон инт ервалите со
повисоки вредности.

4

