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● н – непоискан рейтинг
БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД
(БАКР) е третата пълноправна рейтингова
агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент
№ 1060/2009 на Европейския Парламент и на
Съвета. Присъдените от БАКР кредитни
рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло
равнопоставени с тези на останалите признати
от Европейския орган за ценни книжа и пазари
агенции,
без
териториални
или
други
ограничения.

За изработването на доклада и присъждането
на рейтинг е използвана публична информация
от Национална банка на Р. Северна Македония,
Национален статистически офис, Министерство
на финансите, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската комисия,
база данни на БАКР и други. БАКР използва
източници на информация, които смята за
надеждни,
но
не
гарантира
точността,
адекватността и пълнотата на използваната
информация.

“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ”
АД
присъжда
на
Република
Северна
Македония непоискан държавен рейтинг
нВВ- (дългосрочен) и нВ (краткосрочен) с
положителна перспектива.
Използвана е официално приетата от БАКР
методология за присъждане на държавен
рейтинг:
(https://www.bcrabg.com/files/Sovereign_Methodology_2014_bg.
pdf).
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Анализ на рейтинговите фактори:
Македонските власти остават ангажирани с
процеса по Евро-Атлантическата интеграция на
страната. С подписването на Преспанското
споразумение (от м. юни 2018 г.) започна
разрешаването на дългогодишния спор за
нейното име между Скопие и Атина.
Определянето
на
взаимно
приемливо
наименование
на
бившата
Югославска
република беше едно от условията Македония
да започне преговори за присъединяване към
НАТО, за което страната бе поканена по-рано,
през м. юли 2018 г. Македонският парламент
прие и поетапно започна да прилага
конституционните промени, възникнали по
силата на Преспанското споразумение. От своя
страна Гърция одобри споразумението в края на
м. януари 2019 г. и деблокира кандидатурата на
Македония за членство в НАТО, с което стана
първата държава от алианса, ратифицирала
протокола за присъединяване. С новото си име
Северна Македония се очаква да стане 30-ят
член на НАТО през 2020 година.
Преспанското споразумение влезе в сила на 12
февруари 2019 г. и от тогава Република
Северна
Македония
става
официалното
наименование на страната, която по този начин
проправя пътя си към по-широка международна
интеграция. Европейският съюз и ООН
приветстваха промяната. По-рано Съветът на
ЕС реагира с изявление, че Македония ще може
да започне преговори за присъединяването си
към Съюза през м. юни 2019 година.
Стабилизирането на политическата обстановка
подкрепя икономическата активност, която
след стагнацията от 2017 г. се възобнови в хода
на 2018 г.
Фигура 1: Приноси към растежа на БВП: 2013 – I-IX 2018

По-значим е ръстът през второто и третото
тримесечие на годината, поради което реалният
растеж на БВП за деветте месеща на 2018 г.
достига 2.3%.
Потреблението и нетният износ са двигателите
на растежа, докато инвестициите имат
отрицателен принос. Ръстът на крайното
потребление се ускорява до 3.1% през първите
три тримесечия на 2018 г., благодарение на
растежа както на частното, така и на
правителственото
потребление.
Крайното
потребление на домакинствата (вкл. НТООД)
нараства с 2.3% на годишна база, подкрепено
от ръста на заетостта и кредитирането на
домакинствата. Същевременно правителственото потребление акумулира 6.7% ръст поради
повишеното изпълнение на публичните разходи
за стоки и услуги. Другият компонент на
вътрешното търсене обаче – инвестициите продължават да се свиват. Бруто капиталообразуването е с 11.3% по-ниско през първите
девет месеца на 2018 г. вследствие на послабите резултати при строителството и
изпълнението
на
публичните
капиталови
разходи. Ръстът на износа значително се
ускорява до 12.9% в реално изражение, докато
вносът регистрира по-нисък темп на растеж 5.7%, което до голяма степен отразява
понижението при инвестициите. В резултат,
нетният износ има значително положително
въздействие върху растежа на БВП.
Анализът по икономически сектори сочи, че
брутната добавена стойност нараства с 2.4% за
първите девет месеца на 2018 г., подкрепена от
положителните изменения в сектора на услугите
и в промишлеността, докато строителният и
селскостопанският сектор допринасят отрицателно към растежа. Общото нарастване при
услугите възлиза на 4.0% в реално изражение и
се дължи най-вече на по-високата активност в
търговията, транспорта и туризма. Добавената
стойност в промишлеността е по-висока с 3.1%
на годишна база. Активността в селското
стопанство продължава да намалява, но при понисък годишен темп (7.4%), докато спадът на
активността в строителния сектор се засили до
7.6% в реално изражение, теглейки надолу
растежа на добавената стойност през първите
три тримесечия на годината.

Източник: Национален статистически офис
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Фигура 2: Текуща сметка: 2013 – I-IX 2018

Източник: НБРСМ
През последните години външната уязвимост на
икономиката остава ограничена, а дефицитът по
текущата сметка - умерен. През 2017 г.
последният възлиза на 1.0% от БВП, спадайки
от 2.9% за 2016 г. През периода януари септември 2018 г. текущата сметка отбелязва
излишък в размер на 91 млн. евро (0.9% от
прогнозния БВП), за разлика от съпоставимия
период на 2017 г., когато е налице дефицит от
37 млн. евро (-0.4% от БВП). Подобрението на
баланса е свързано с продължаващото
подобряване на салдото по търговията със
стоки и услуги, както и с по-високия излишък на
вторичния доход. От друга страна, дефицитът
по първичния доход нараства на годишна база.
Очаква се дефицитът по текущата сметка
постепенно да нараства в средносрочен план с
увеличаването на вноса, генериран във връзка с
инвестициите в икономиката.
Преките чуждестранни инвестиции в страната
бележат значително ускорение наред със
стабилизирането на вътрешнополитическата
ситуация. Нетните ПЧИ през първите девет
месеца на 2018 г. възлизат на 310 млн. евро
(2.9% от прогнозния БВП), сравнено със само 11
млн. евро (0.1% от БВП) за същия период на
предходната година. По-високите ПЧИ могат да
повишат средносрочната перспектива за растеж
на
страната.
Като
се
имат
предвид
привлекателният данъчен режим и финансовите
стимули за чуждестранните фирми, укрепването
на институциите би било от ключово значение
за привличането на чуждестранни инвеститори.
С. Македония заема 10-то място в последния
доклад на Световната банка относно Условията
за развитие на бизнес ("Doing Business Report")
и се представя най-добре сред страните от
Югоизточна Европа. Най-предни позиции
според изследването страната бележи в

областта на защитата на миноритарните
инвеститори (7-мо място), взимането на кредит
(12-то място) и издаването на разрешителни за
строеж (13-то място). Твърденията за широко
разпространена корупция и незадоволително
административно обслужване обаче продължават да възпрепятстват бизнес начинанията. Поефективното държавно управление, както и подобрата логистика и инфраструктура на
търговията са особено важни за по-високото
ниво на постоянен приток на ПЧИ в Северна
Македония.
Фигура 3: Брутен външен дълг: 2013 – Q3 2018

Източник: НБРСМ
Към края на третото тримесечие на 2018 г.
брутният външен дълг на страната възлиза на
8 400 млн. евро или 77.6% от прогнозния БВП.
Спрямо края на 2017 г. брутният външен дълг се
покачва номинално с 13.9%, отразявайки
едновременното увеличение на дълга на
публичния (с 15.2%) и на частния (с 12.9%)
сектор. В структурата на брутния външен дълг,
съответно, делът на публичния сектор се
покачва с 0.5п.п. до 47.5%, докато външният
дълг на частния сектор остава преобладаващ с
дял от 52.5%.
Към края на септември 2018 г. нетната
международна инвестиционна позиция на
икономиката е отрицателна и възлиза на 6 031
млн. евро (56.5% от прогнозния БВП),
влошавайки се леко в номинално изражение
спрямо края на 2017 г. (-5 823 млн. евро; 58.1%
от БВП) поради по-бързото нарастване на
външните пасиви спрямо активите. Отрицателната външна позиция е характерна за
развиващите се страни и като цяло съответства
на икономическия профил на С. Македония, тъй
като по-голямата част от компонентите на
НМИП включват нетни задължения, възникнали
във връзка с преки инвестиции.
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Македония има де факто стабилизиран
валутно-курсов режим. Поддържаната минимална волатилност на обменния курс на денара
спрямо еврото подпомага икономическата
стабилност на страната, но налага поддържането на високо ниво на валутни резерви. В
края на 2018 г. официалните резерви при ЦБ
възлизат на 2 867 млн. евро (26.8% от
прогнозния БВП), което представлява ръст от
22.7% в сравнение с края на 2017 г.
Нарастването на резервите през годината е
резултат от редовните покупки на чуждестранна
валута от НБРСМ, както и от успешната емисия
на 7-годишни еврооблигации в размер на 500
млн. евро от януари 2018 г. Нивото на резервите
остава адекватно, осигуряващо около 4 месеца
покритие на вноса.
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отчетените 1.4% през 2017 г. Изменението на
ценовото равнище през годината се определя
главно от по-високите цени на транспорта, както
и на храните, алкохолните напитки и тютюна.
Фигура 5: Консолидиран бюджетен дефицит: 2014–2018

Източник: Министерство на финансите
Пазарът на труда се развива в посока към
растеж на заетостта и понижение на
безработицата. През третото тримесечие на
2018 г. коефициентът на заетост достига 45.1%,
докато безработицата се свива до 20.8% от
активното население (при 22.1% година порано).
Въпреки
това
коефициентът
на
безработица остава обезпокоително висок при
сравнение със страните-членки на ЕС, а и
икономическата активност в страната също е
по-ниска (57.0% за третото тримесечие на 2018
г.). Тези равнища свидетелстват за предизвикателния характер на безработицата за местната
икономика.
Средната нетна работна заплата запазва
възходящия си тренд, като отчита реален ръст
от 3.9% на годишна база спрямо 1.4% за
третото тримесечие на 2017 г. Най-високо
платени остават заетите в ИКТ сектора.
Фигура 4: Инфлация – годишен темп: 2014–2018

Източник: Национален статистически офис
Средногодишният темп на инфлация в
Македония, измерен чрез ИПЦ, достига 1.5%
през 2018 г., което е минимален ръст спрямо

Дефицитът по консолидирания държавен
бюджет за 2018 г. се равнява на 116 млн. евро
или 1.1% от прогнозния БВП, при стойности от
284 млн. евро и 2.8% от БВП за 2017 г.
Фискалният резултат е значително по-нисък
както на годишна база, така и спрямо
предвидения
във
фискалната
стратегия
(дефицит от 2.7% от БВП) главно поради
неизпълнение на заложените разходи.
Общите приходи по консолидирания държавен
бюджет нарастват с 5.0% през 2018 г. Повисоките с 8.4% постъпления от данъци и
социални осигуровки са основният двигател на
ръста, докато неданъчните приходи и даренията
от чужбина отчитат по-ниска събираемост на
годишна база. Същевременно, бюджетните
разходи на консолидирана основа намаляват
номинално с 0.4% в сравнение с отчетените
през 2017 г. в резултат най-вече на ниското
изпълнение на капиталовите разходи и на
разходите за стоки и услуги. Положителна
тенденция се наблюдава при лихвените
разходи, които намаляват номинално с 8.4% до
1.2% от БВП, при 1.4% от БВП през 2017 година.
Постепенното нарастване на публичния дълг
след
финансовата
криза
ограничи
възможностите на фискалната политика за
противодействие на шокове и справяне с
дългосрочните предизвикателства. Затова е
необходима по-значителна и трайна фискална
консолидация,
благодарение
на
която
публичният дълг устойчиво да намалее.
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Фигура 6: Публичен дълг: 2014–2018

Източник: Министерство на финансите
В края на 2018 г. консолидираният държавен
дълг на Република Северна Македония нарасна
до 4 344 млн. евро (40.7% от прогнозния БВП)
от 3 958 млн. евро (39.5% от БВП) през 2017 г.
Публичният
дълг,
който
включва
както
държавния дълг, така и държавно-гарантирания
дълг, възлиза на 5 202 млн. евро (48.7% от
прогнозния БВП), прибавяйки 415 млн. евро към
стойността си в края на 2017 г. Държавногарантираният дълг възлиза на 858 млн. евро
или 16.5% от общия публичен дълг.
Външният държавен дълг заема относителен
дял от 68% в структурата на дълга за 2018 г.,
нараствайки с 1.4п.п., докато делът на
вътрешния дълг се понижава съответно до 32%.
Отбелязаното увеличение в тежестта на
външния държавен дълг се дължи главно на
преобладаващото финансиране от външните
пазари през годината. През януари 2018 г.
Македония успешно пласира седемгодишни
еврооблигации в размер на 500 млн. евро, при
лихвен процент от 2.75%, който е и най-ниският
постиган досега.
Фигура 7: Валутна структура на държавния дълг: 2018
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лихвени плащания достига 76.9% от общия
публичен дълг в края на 2018 г., при 72.3% през
2017 г. По отношение на валутната структура,
78.9% от общия държавен дълг е деноминиран
в чуждестранна валута, главно в евро. Високият
дял на дълга, деноминиран в чуждестранна
валута, може да повлияе на разходите по
погасяването му, но рискът от обезценяване е
нисък, тъй като денарът е неофициално
фиксиран към еврото.
Ревизираната фискална стратегия за периода
2019-2021 г. предвижда умерено нарастване на
общия публичен дълг в средносрочен план - до
54.5% от БВП през 2020 г., последвано от спад
през 2021 година до 53.2% от БВП.
През последните шест месеца (Q2 - Q3 2018 г.)
банковата система постига добри резултати,
като отбелязва значителен растеж на основните
банкови агрегати след забавянето от периода
на институционална несигурност: 2016-2017 г. С
повишаването
на
кредитната
активност
съотношението на необслужваните експозиции
допълнително се понижи до исторически
минимум от 5.0% към третото тримесечие на
2018 г. (6.6% за третото тримесечие на 2017 г.).
Наблюдава се съответно подобрение на
финансовия резултат (дори и в групата на
малките банки), подкрепено от значително
намалени разходи за обезценки. Коефициентът
на обща капиталова адекватност на системата
достига 16.3%.
НБРСМ реагира на подобрената макроикономическа ситуация с облекчаване на
паричната
политика.
Основният лихвен
процент беше понижен на три пъти през 2018 г.
преди да достигне ниво от 2.50% (декември
2018 г., 3.25% през декември 2017 г.), като в
същото време централната банка успява да
постига целта си за ценова стабилност.

Източник: Министерство на финансите
Лихвената структура на държавния дълг
продължава
да
се
подобрява,
като
относителният дял на дълга с фиксирани
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Перспектива:
Положителната перспектива на държавния
рейтинг на Република Северна Македония
отразява
стабилизирането
на
вътрешнополитическата ситуация и успешно разрешения
спор с Гърция за името, които доведоха до
икономически подем и съществен напредък по
отношение бъдещото членство в НАТО и ЕС.
Въпреки това рейтингът остава ограничен от
институционалните дефицити, високата безработица и значителния дял на неформалната
икономика.
БАКР би обмислила повишаване в Държавния
рейтинг, при реализацията на следните
фактори:
- Започване на преговорите за членство в
Европейския съюз;
- Изпълнение на надеждна средносрочна
програма за фискална консолидация и
намаляване на тежестта на публичния дълг;
- Ускорен икономически растеж;
- Повишена устойчивост на външни шокове.
БАКР би обмислила понижаване на Държавния
рейтинг и/или Перспективата в случай на:
- Подновяване на политическата
нестабилност;
- Влошаване на фискалните показатели;
- Отлив на капитал, свързан със спад на
инвеститорското доверие в икономиката;
- Натиск върху валутните резерви при
увеличаване на външните дисбаланси.
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Регулаторни оповестявания
Инициатива за рейтинга
Това
е
непоискан
държавен
рейтинг.
Оценяваното лице или свързана трета
страна не са участвали в процеса на
определяне на държавния рейтинг. БАКР не е
имала достъп до счетоводните сметки,
управленческите и други представляващи
интерес вътрешни документи на оценяваното
лице или на свързана трета страна.
Моля, посетете www.bcra-bg.com за пълната
политика на БАКР относно непоисканите
кредитни/държавни рейтинги.

Обяснителни бележки:
Може да има определени разлики в стойностите
и промените на анализираните показатели,
произтичащи от конвертирането на съответните
стойности в друга валута (Евро). Използваният
обменен курс е официално обявеният от
Националната банка на Република Северна
Македония като средна стойност за съответния
период (т.е. годишен, полугодишен, тримесечен,
месечен). Може да има разлики и в следствие
на прилагането на средна за периода стойност
на валутния курс вместо стойността му към края
на периода. Посочените темпове на растеж в
настоящия доклад представят измененията в
стойностите на изследваните показатели в
националната валута, с изключение на данни,
официално изготвяни в евро (платежен баланс,
външен дълг, международна инвестиционна
позиция). Данните, на които е базиран
настоящият доклад, представляват публично
оповестени данни, налични до средата на м.
февруари 2019 г.

тел.:(+359-2) 987 6363
www.bcra-bg.com
Резюме на протокола от Рейтинговия
комитет:
На 28.02.2019 г. се проведе заседание на
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе
разгледан докладът относно периодичния
преглед на непоискания държавен рейтинг
на Република Северна Македония.
Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха
оценката на редица рейтингови фактори,
включени в Модела за оценка и анализирани в
Рейтинговия
доклад,
съгласно
Методологията за присъждане на държавен
рейтинг.
Положително бе оценено решаването на спора
за името с Гърция. Други основни точки,
дискутирани от Рейтинговия комитет бяха:
 Пътят на Северна Македония към членство
в НАТО и ЕС;
 Възстановяването
на
политическата
стабилност;
 Икономическата активност в страната;
 Външният дълг на страната и балансът по
текущата сметка;
 Дългогодишната
стабилност
на
македонския денар към еврото, подкрепена
от адекватно ниво на
международни
резерви;
 Изпълнението на държавния бюджет;
 Структурата на държавния дълг;
 Динамиката на показателите за банковата
система, които демонстрират благоприятни
нива, както и възстановяването на
кредитната активност на нефинансовия
сектор.
Въз основа на тази дискусия бяха
определени непоисканият държавен рейтинг
и перспективата, свързана с него.
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Таблици:
Държава

Класификация за развитие

Република Северна Македония

Развиваща се страна (класификация на МВФ)

ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Брутен вътрешен продукт (реален растеж)
Брутен вътрешен продукт (млн. евро)
Крайно потребление
Бруто капиталообразуване
Износ на стоки и услуги
Внос на стоки и услуги
Коефициент на безработица1 (%)
Средна месечна работна заплата, нето (евро)
БВП на глава от населението (евро)
ИПЦ - средногодишен темп на изменение (12 месеца)
MKD/EUR – средно за периода
MKD/USD – средно за периода

2018
I-IX
2.3
7 813
6 291
2 355
4 684
5 517
20.8*
390
1.7
61.52
51.51

2017
I-IX
-0.3
7 304
5 981
2 260
4 090
5 028
22.1*
370
0.8
61.59
55.48

2017

2016

2015

2014

2013

0.2
10 014
8 091
3 303
5 548
6 927
22.4
372
4 827
1.4
61.57
54.65

2.8
9 657
7 952
3 139
4 892
6 327
23.7
363
4 659
-0.2
61.60
55.69

3.9
9 072
7 786
2 758
4 422
5 894
26.1
356
4 382
-0.3
61.61
55.50

3.6
8 562
7 442
2 594
4 081
5 555
28.0
347
4 141
-0.3
61.62
46.44

2.9
8 150
7 274
2 348
3 537
5 009
29.0
343
3 948
2.8
61.58
46.40

ВЪНШЕН СЕКТОР
млн. евро
Текуща сметка
Стоки
Услуги
Първичен доход
Вторичен доход
Преки чуждестранни инвестиции, нето
Брутен външен дълг
Нетна международна инвестиционна позиция
Официални резерви

2018
I-IX
91
-1 265
405
-326
1 277
310
8 400
-6 031
2 709

2017
I-IX
-37
-1 284
323
-301
1 226
11
7 628
-5 826
2 271

2017

2016

2015

2014

2013

-103
-1 788
377
-398
1 706
180
7 372
-5 823
2 336

-276
-1 813
341
-384
1 581
317
7 217
-5 576
2 613

-177
-1 823
349
-286
1 583
203
6 291
-5 083
2 262

-43
-1 856
384
-161
1 589
197
5 992
-4 549
2 436

-134
-1 863
375
-193
1 547
229
5 220
-4 558
1 993

0.9
-11.8
3.8
-3.1
12.0
-2.9
80
-56.5
25.4

-0.4
-12.8
3.2
-3.0
12.2
-0.1
76
-58.2
22.7

-1.0
-17.9
3.8
-4.0
17.0
-1.8
74
-58.1
23.3

-2.9
-18.8
3.5
-4.0
16.4
-3.3
75
-57.7
27.1

-2.0
-20.1
3.8
-3.2
17.4
-2.2
69
-56.0
24.9

-0.5
-21.7
4.5
-1.9
18.6
-2.3
70
-53.1
28.5

-1.6
-22.9
4.6
-2.4
19.0
-2.8
64
-55.9
24.5

% от БВП2
Текуща сметка
Стоки
Услуги
Първичен доход
Вторичен доход
Преки чуждестранни инвестиции, нето
Брутен външен дълг
Нетна международна инвестиционна позиция
Официални резерви
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ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
2018

2017

2016

2015

2014

2013

3 265
3 382
-116
4 344
858
5 202
3 538
1 664

3 108
3 392
-284
3 958
828
4 787
3 188
1 599

2 951
3 209
-258
3 852
860
4 711
3 286
1 425

2 809
3 120
-312
3 453
774
4 227
2 848
1 380

2 543
2 904
-361
3 262
659
3 921
2 725
1 196

2 450
2 775
-325
2 772
510
3 281
2 079
1 203

30.5
31.6
-1.1
40.7
8.0
48.7
33.1
15.6

31.0
33.9
-2.8
39.5
8.3
47.8
34.0
14.8

30.6
33.2
-2.7
39.9
8.9
48.8
34.0
14.8

31.0
34.4
-3.4
38.1
8.5
46.6
31.4
15.2

29.7
33.9
-4.2
38.1
7.7
45.8
31.8
14.0

30.1
34.1
-4.0
34.0
6.3
40.3
25.5
14.8

млн. евро
Консолидирани приходи
Консолидирани разходи
Бюджетно салдо
Държавен дълг
Държавногарантиран дълг
Публичен дълг
Външен публичен дълг
Вътрешен публичен дълг
% от БВП2
Консолидирани приходи
Консолидирани разходи
Бюджетно салдо
Държавен дълг
Държавногарантиран дълг
Публичен дълг
Външен публичен дълг
Вътрешен публичен дълг

БАНКОВА СИСТЕМА
съотношения (%)
Капиталова адекватност
Ликвидни активи / Общо активи
Бързоликвидни активи / Общо активи
Необслужвани кредити / Общо кредити (без финансов
сектор)
Възвращаемост на активите (ROA)
Възвращаемост на собствения капитал (ROE)
Общо активи / БВП
млн. евро3
Общо (бруто) кредити (без финансови институции)
Общо депозити (без финансови институции)
Общо активи
Финансов резултат (печалба/ загуба , нето)

2018
Q3
16.3
27.3
22.7

2017
Q3
16.2
27.0
22.9

2017

2016

2015

2014

2013

15.7
27.1
23.2

15.2
28.9
25.7

15.5
28.2
24.3

15.7
29.8
25.5

16.8
31.2
27.3

5.0

6.6

6.3

6.6

10.8

11.3

11.5

2.2
19.5
75.0

1.4
12.6
72.4

1.4
13.5
74.9

1.5
13.6
74.8

1.1
10.4
75.8

0.8
7.4
75.9

0.6
5.7
73.6

5 027
5 763
7 892
124

4 642
5 197
7 166
75

4 839
5 518
7 513
107

4 570
5 250
7 233
103

4 506
4 971
6 878
75

4 115
4 668
6 511
51

3 741
4 215
6 007
38

[1] Население над 15 годишна възраст, НРС; * данните са към Q3 2018 г. и към Q3 2017 г.
[2] Данните за 2018 г. са изчислени на базата на БВП в размер на EUR 10 679 млн. (прогноза на Министерството на
финансите).
[3] Стойностите в евро са изчислени, като е използван обменният курс MKD//EUR към края на съответния период.

Източници: Национална банка на Р. Северна Македония, Национален статистически офис,
Министерство на финансите, Световната банка, Евростат, Международния валутен фонд
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