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Признанија 
 
 
Би сакале да се заблагодариме на членовите на тимот на Светска банка за ПЈР Македонија од сите глобални 
пракси, Меѓународната финансиска корпорација (МФК) и Мултилатералната агенција за инвестициски гаранции 
(МИГА), како и чинителите во ПЈР Македонија (владините институции, аналитичките центри, академската 
заедница, организациите на граѓанското општество, претставниците од приватниот сектор, развојните партнери и 
претставниците на медиумите) кои придонеса кон подготовката на оваа Систематска дијагностика за земјата 
(СДЗ). Многу сме им благодарни за нивната поддршка. 
 
Тимот го предводеше Марко Антонио Хернандез Оре (предводник на програмата и водечки економист) и Цезар 
А. Канчо (Економист), според општите насоки на Линда Ван Гелдер (регионален директор на Западен Балкан), 
Марко Мантованели (директор на канцеларијата на Светска банка во ПЈР Македонија), Галина А. Винселет 
(раководител на праксата, макроекономија, трговија и инвестиции), Луиз Фелипе Лопез-Калва (раководител на 
праксата, сиромаштија и еднаквост) и Томас Лубек (раководител, МФК). 
 
Тимот на СДЗ исто така ги вклучуваше: Ана Мариа Овиедо, Ана Марија Муњоз, Монтсерат Авила, Зинзин Лиу, 
Тинганг Жу, Хонгџи Жао, Марјан Петрески, Кристина Кјарела, Билјана Ташевска (сиромаштија и еднаквост), Луис 
Алваро Санчез, Сања Маџаревиќ - Шујстер, Бојан Шимбов, Барбара Кунха, Харалд Једличка, Масимилиано 
Сантини, Грациела Миралес, Филана Мугини, Сеиду Дауда, Гуљермо Аренас, Шон Лотроп, Ерика Јоргенсен, 
Сузана Јукиќ, Оскар Парлбак, Марија Рајнхолд Андерсен, Зенија Ан Рогачник (Макроекономија, трговија и 
инвестиции), Мелиса Мец, Гунхилд Берг, Гордана Поповиќ, Елвин Дејвис, Ана Паула Кусолито, Хорхе Пења, Пауло 
Гуљерме Кореа, Јуни Жу, Јан Казимерц, Јохана Јегер, Калина Шукарова (финансии, конкурентност и иновации), 
Бојана Нацева, Катја Херера (образование); Медиха Агар, Срѓан Свричев, Џорџа Харли, Гладис Сендераи, Катрин 
Плангман (управување); Светлана Едмеадес, Единалдо Тебалди (земјоделство), Лилјана Шекеринска, Сандра 
Сарџент, Наталија Гелвановска, Бахер Ел-Хифнави (Транспорт и дигитален развој), Редон Беголи, Дејан Остојиќ 
(енергетика и рударство), Доротее Чен, Алиша Тибод (здравје, исхрана и население), Јеванде Аве, Маја Муришиќ 
(животна средина и природни ресурси), Марина Петровиќ, Мадалена Хонорати, Јоханес Кетел-Бродман 
(социјална заштита и работни места), Беким Имери, Алана Симпсон, Дин Цира, Тамара Николиќ, Татјана 
Шадрунова, Клифтон Кортез, Доминик Келер (социјални, урбани, рурални аспекти и отпорност), Стјепан Габриќ, 
Патриција Лопез (вода), Рејес Атеридо (пракса на заедницата за работни места); Чаглар Озден (развојна 
економика), Тревор Монроу, Бред Ботомс (управување со знаењето), Анита Божиновска (надворешни 
комуникации), Левант Карадаи, Зоран Мартиновски, Џорџ Конда (МФК), Џанфилипо Карбони, Геро Верхејен 
(МИГА), Сајмон Елис, Тимоти Џонсон, Горан Тињиќ (единица за управување со земјата за Западен Балкан). 
Одлична организациска и административна помош обезбедија Нејме Котере и Јасминка Шопова. Ане Грант 
обезбеди помош во уредувањето, а Бади Виразмо во дизајнирањето на извештајот. 
 
Тимот исто така би сакал да се заблагодари на рецензентите, Марија Давалос и Рафаел Муњоз за нивните 
коментари и совети. 
 
Тимот е особено благодарен на Владата на ПЈР Македонија и претставниците на државните институции за 
нивната плодотворна соработка и за тоа што обезбедија знаење, податоци и совети. 
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СОРИ –сексуална ориентација и родов идентитет 
ДЗС – Државен завод за статистика 
МЕЕТ – Мали европски економии во транзиција 
СТЕПС – Анкета за вештини во насока на вработување и 
продуктивност 
РДВ – Работен документ на вработените 
ДФЕУ – Договор за функционирање на Европската унија 
ОПФ – Општа продуктивност на факторите 
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УС – Усогласени системи на опис и шифрирање на стоки 
ИКО – Инвестициски конкурентски одредници 
ИКТ – Информатичка и комуникациска технологија 
ИФАК – Меѓународна федерација на сметководители 
МОТ – Меѓународна организација на трудот 
ММФ –Меѓународен монетарен фонд 
ИПА – Инструмент за претпристапна помош 
ИПАРД – Инструмент за претпристапна помош за рурален 
развој 
МППП – Меѓународна програма за проценка на патиштата 
ИСО – Меѓународна организација за стандардизација 
ИТ – Информатичка технологија 
ИТС – Интелигентни транспортни системи 
АРС – Анкета на работната сила 
ЛГБТИ – хомосексуални, бисексуални, трансродови и 
интерсекс лица 
АЖТ – Анкета за животот во транзиција 
ИСПТ – информатички системи за пазарот на трудот 
ПЛУ – Показател за логистичка успешност 
МБПР – Македонска банка за поддршка на развојот 
Мбпс – Мегабити на секунда 
КПП – Кластер на повеќе показатели 
МКД – ПЈР Македонија 
ППДП – поддршка на пазарот и директни плаќања 
НАТО – Северноатлантска алијанса 
НБРМ – Народна банка на ПЈР Македонија 
НЗБ – Незаразни болести 
НВОО – Лица кои не се вработени, во образование или на 
обука 
НПАА – Национална програма за усвојување на 
законодавството на ЕУ 
НФК – Нефункционални кредити 
НСРТ – Национална стратегија за развој на туризмот 
ИОБ – Индекс на отворен буџет 
ОЕЦД – Организација за економска соработка и развој 
СДДСП ОЕЦД – Структурни и демографски деловни 
статистички податоци на организацијата за економска 
соработка и развој 
ОРД – Охридски рамковен договор 

ФОПФ– Физичка општа продуктивност на факторите 
ОПФП – Општа продуктивност на факторите според 
приходите 
ТИРЗ – Технолошка и индустриска развојна зона 
ТИММС – Трендови за меѓународни математички и научни 
студии 
ОПС – Оператори на преносниот систем 
ИКТП – Извештај за конкурентност на туризмот и 
патувањата 
ТССОО – Техничко средно стручно образование и обука 
ООН – Организација на обединетите нации 
УНИЦЕФ – Детски фонд при обединетите нации 
УН КОМТРЕЈД – Трговија на стоки при Обединетите нации 
УНКТАД – Конференција за трговија и развој на 
Обединетите нации 
УНДП – Програма за развој на Обединетите нации 
УНЕСКО – Организација за образование, наука и култура на 
Обединетите нации 
РККПОН – Рамковна конвенција за климатски промени на 
Обединетите нации 
УСАИД – Американска агенција за меѓународен развој 
ДДВ – Данок на додадена вредност 
ССОО – Средно стручно образование и обука 
СРИ – Светски развоен извештај  
СЕИ – Светски економски изгледи 
ВМРО-ДПМНЕ –Внатрешна македонска револуционерна 
организација – демократска партија за македонско 
национално единство 
ЗБ6 – Западен Балкан  6 
ГСБ – Групација Светска банка 
СРП  – Светски развојни показатели 
ПТЛЗБ – Проект за трговска логистика на Западен Балкан 
СЦО – Светска царинска организација 
СЕФ –Светски економски форум 
СПУ – Светски показатели за управување 
СЗО – Светска здравствена организација 
ВИМЕС –Виенски институт за меѓународни економски 
студии 
СИТР – Светско интегрирано трговско решение 
СТО – Светска трговска организација 
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Извршно резиме 
 
2018 година е клучен момент во историјата на ПЈР Македонија како независна држава. Оваа година, со 
постигнувањето договор помеѓу двете земји, државата направи одлучен чекор во долготрајниот спор со Грција 
околу нејзиното уставно име. Разрешувањето на спорот за името – кој предизвикуваше политичка и економска 
штета уште од 1991 година – се очекува да го забрза процесот на пристапување на ПЈР Македонија во Европската 
Унија (ЕУ) и да овозможи подлабоко да се интегрира со регионалните и со светските пазари. 
 
ПЈР Македонија сега има добра можност да ги искористи шансите што ги носи пристапувањето во ЕУ. 
Нејзините рани пазарно-ориентирани реформи, отвореноста за трговија и прудентното макроекономско управување 
создадоа опкружување од економска стабилност кое привлече приватни инвестиции и го поттикна извозот, особено 
од преработувачката индустрија. Во последните две децении, нејзиниот економски раст беше најстабилен во 
регионот Западен Балкан, доходот по глава на жител се удвои, а државата се придвижи од земја со ниско среден кон 
земја со статус на високо среден доход. Нејзината стратешка географска положба, исто така, претставува голема 
предност имајќи го предвид главно неискористениот извозен потенцијал на нејзиното земјоделство и на услужниот 
сектор.  
 
Искористувањето на можностите бара целосна свесност за предизвиците на земјата. И покрај реформите, 
нејзиниот економски раст беше понизок отколку во споредбените земји, а близу 25 проценти од граѓаните на ПЈР 
Македонија и понатаму живеат во сиромаштија. Работните места, нивниот главен пат кон просперитет, и понатаму 
се оскудни: само 50 проценти од работоспособните граѓани на ПЈР Македонија се вработени. Исто така, нискиот 
наталитет и иселувањето ја намалуваат работната сила. Во поглед на управувањето, земјата заостанува зад 
споредбените земји во категориите како што се политичката стабилност, гласност и отчетност, владеење на правото 
и контрола на корупцијата – политичката криза од 2015 до 2017 година е потсетник за штетните влијанија на 
политичката нестабилност врз економскиот раст и врз отворањето работни места и за потребата да се обезбеди 
транспарентно и ефективно владеење на правото. Конечно, елементите кои се централни за постојниот економски 
модел ја подриваат неговата одржливост. Иако фискалните политики спротивни на економскиот циклус помогнаа да 
се стимулира растот и вработеноста, сега, кога фискалните амортизери се намалуваат, одржувањето на постојниот 
модел на јавна поддршка на растот ниту е посакувано ниту е оправдано. Во меѓувреме, пасивното управување со сè 
поголемите закани врз животната средина како што се загадувањето на воздухот и природните опасности ја 
загрозува добросостојбата на населението. Во целина, целосното искористување на новите можности што 
произлегуваат од придружувањето на ЕУ ќе бидат можни само ако ПЈР Македонија ги смени брзините и ја направи 
својата економија поконкурентна, инклузивна и одржлива. Во спротивно ризикува губење на уште поголем дел од 
нејзината работна сила поради иселување. 
 
Каде ПЈР Македонија може да направи промени во начинот на кој ги прави работите? Оваа Систематска 
дијагностика на земјата (СДЗ) ги утврдува не само можностите за ПЈР Македонија да расте побрзо и поинклузивно, 
туку и препреките што треба да се отстранат, обезбедувајќи дека придобивките ќе се одржат на подолг рок. СДЗ 
презентира богатство докази за напредокот на земјата во намалување на сиромаштијата и во унапредување 
споделен просперитет што потоа укажува на приоритетите на политиките. 
 
Се истакнуваат три наоди. Прво, продуктивноста – која е критична за поттикнување на растот и отворање 
повеќе и подобро-платени работни места – е ниска и расте бавно. Во последната деценија, структурата на 
економијата се промени малку. Зголемените странски директни инвестиции (СДИ) во извозно-ориентираните 
сектори не создадоа многу врски со домашните фирми, а извозот на услуги претставува само околу 25 проценти од 
вкупниот извоз. Меѓу приватните фирми, ресурсите не се движат од помалку продуктивните кон попродуктивните 
фирми. Секако, повеќето работни места се во секторите со ниска продуктивност и премногу фирми се мали и 
неконкурентни. Во напредните економии како што се Соединетите Американски Држави, првите 10 проценти 
најпродуктивни фирми се двојно попродуктивни од фирмите во последните 10 проценти; во ПЈР Македонија првите 
10 проценти се над 7 пати попродуктивни. Политиките за поддршка на земјоделството ја зголемуваат неефикасноста 
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и ја забавуваат структурната трансформација преку обесхрабрување на работниците да преминуваат на 
попродуктивни работни места не само во земјоделството туку и во индустријата или во услугите. И несоодветниот 
човечки капитал ја ограничува продуктивноста; просечниот работник во производството и во услугите во Европа и 
во Централна Азија е за четири пати попродуктивен од македонскиот работник. Ниското ниво на вештини е во 
сржта на овој проблем; околу 70 проценти од македонските 15 годишници не поседуваат основни вештини за 
читање и броеви, а работодавачите го наведуваат недостигот на вештини како главна пречка за водењето бизнис.  
 
Второ, социјалната инклузија е ограничена од недоволниот број работни места и од јазовите во можностите. 
Ниската стапка на вработеност во ПЈР Македонија (49 проценти) е резултат на комбинација од високата 
невработеност (16 проценти) и ниското учество во работната сила (65 проценти). За невработените перспективите не 
се сјајни: над 80 проценти бараат работа повеќе од една година, а над 70 проценти немаат никакво претходно 
работно искуство. Исто така, со 25 проценти од работниците што се пензионираат помеѓу 55 и 64 години, 
продуктивниот човечки капитал е сериозно недоволно искористен. Како резултат на тоа, во текот на неговиот живот, 
просечниот македонски маж губи околу 25 потенцијално продуктивни години, а жените губат 30. Вработеноста е 
критична за надминување на сиромаштијата. Меѓу сиромашните, невработеноста е скоро тројно поголема отколку 
кај несиромашните; невработеноста е главен претскажувач на сиромаштијата, дури и откако ќе се контролираат 
другите карактеристики на поединецот или на домаќинството. Жените, младите и етничките малцинства е 
поверојатно да бидат надвор од работната сила, невработени или со несигурно вработување. Покрај недоволното 
ниво на отворање работни места, нарушувањата на политиките и социјалните норми создаваат дополнителни 
пречки и демотивација за искористување на шансите за вработување. Недостигот од можности е евидентен и кај 
здравствените исходи. На пример, македонските деца имаат повисок ризик за морталитет отколку оние во другите 
западнобалкански или европски земји, а лошата исхрана влијае врз нивната способност за учење како и врз нивната 
продуктивност во текот на животот. 
 
Трето, социјалните, фискалните и еколошките ризици можат да го загрозат идниот просперитет на земјата. 
Перцепциите на граѓаните  за политичката отчетност и за квалитетот на јавните услуги се пониски отколку во 
споредбените европски земји и во последните години се влошуваат. Постои потреба и да се разрешат фискалните 
ризици: во периодот од 2008 до 2017 година недоволната фискална дисциплина доведе до удвојување на јавниот 
долг; без реформи, јавниот долг ќе се зголемува како и потребите за финансирање. Пензискиот дефицит сега е над 4 
проценти од БДП, а акумулацијата на долгови на јавниот сектор е сложено и постојано прашање кое ѝ се заканува 
на фискалната одржливост. Неефикасноста на јавните расходи укажува дека постои огромен потенцијал за 
подобрување на алокацијата на ресурсите. Конечно, сè поголемите закани врз животната средина укажуваат на 
високи економски трошоци, како сега, така и во иднина. Секоја година, загадувањето на воздухот, предизвикано 
главно од фосилните горива, генерира загуби еквивалентни на 3,2 проценти од БДП. Во меѓувреме, комбинацијата 
од висока изложеност и ниска отпорност на природни ризици, кои се нагласуваат со климатските промени, се 
очекува да предизвика штети на критичната инфраструктура што се очекува да растат експоненцијално. 
Зајакнувањето на подготвеноста за итни ситуации и другите аспекти на отпорноста се уште покритични. 
 
Што треба да направи ПЈР Македонија за да ја преземе иднината во свои раце? Преку повторлив процес на 
прибирање докази и консултации со чинителите, СДЗ има за цел да ги информира властите, граѓанското општество, 
претставниците на приватниот сектор и развојните партнери преку мапирање на последователни опции на 
политиките за зголемување на продуктивноста, подобрување на универзалниот пристап до можности за 
вработување и постигнување одржливост преку ефективно управување, фискална прудентност и отпорност на 
животната средина. Овие можности се групирани во 10 приоритетни области. За сите акции на политиките, во СДЗ 
се разгледува очекуваното влијание и синергијата што ја создаваат. 
 

1. Осигурување на владеењето на правото и градење способни јавни институции што се отчетни пред 
граѓаните. Посветеноста кон поголема транспарентност и отчетност на јавниот сектор, добро дефинираното 
владеење на правото почитувано од сите и кое на сите подеднакво им служи, и квалификуваната 
бирократија охрабрена да преземе пресметани ризици без да биде казнета за неуспех, би довела до 
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градење социјална доверба со истовремено подобрување на деловното опкружување и на испорачувањето 
на јавните услуги. 

2. Вградување релевантни висококвалитетни вештини во текот на животниот циклус на граѓаните на 
ПЈР Македонија. Човечкиот капитал е главна предност на земјата, но постои итна потреба да се подобри 
неговиот квалитет и квантитет. Инвестициите во раниот детски развој ќе осигурат подготвеност за 
училиште. Подобрите наставни методи во основното, средното и во високото образование ќе помогнат да 
се изградат критичните вештини за мислење. Механизмите за осигурување квалитет можат да ги следат 
исходите од учењето за да обезбедат подготвеност на дипломците за работа, особено преку олеснување на 
раното изложување на работно опкружување. 

3. Зајакнување на способностите на фирмите и на екосистемот за усвојување технологии и на пристапот 
на фирмите до финансии. ПЈР Македонија има неискористени можности за проширување на трговијата 
како на добра така и на услуги како што се туризмот, логистиката, ИТ и здравствените услуги, но фирмите 
треба да бидат подготвени да се натпреваруваат на светскиот пазар. Програмите со кои се поддржуваат 
домашните фирми – особено помалите – за усвојување на меѓународните стандарди за квалитет и за 
обновување на нивните вештини за управување би им помогнале во пристапот до финансии, би го 
подобриле нивното работење и би ги интегрирале во синџирите на вредности. 

4. Подобрување на трговската поврзаност и интеграцијата во синџирот на вредности. Кај „физичката“ 
поврзаност, најголем напредок е направен во градењето на транспортната инфраструктура; а сега треба да 
се завршат главните коридори и да се ребалансираат расходите за инвестирање во одржување и во 
безбедност на патиштата за да се заштити физичкиот и човечкиот капитал. „Меката“ поврзаност исто така 
бара внимание; рационализацијата на процедурите, надградбата на царинските системи и координирање 
на активностите на агенциите поврзани со извозот ќе доведат до поблиски врски помеѓу извозно 
ориентираните СДИ фирми и домашните фирми. 

5. Промовирање на пазарната конкуренција и воспоставување бизнис клима од светска класа. На 
хартија, македонските прописи и институции за конкуренцијата го следат моделот на ЕУ. Во практиката, 
меѓутоа, постојат недостатоци што создаваат нерамен терен за игра. Правењето на политиките за 
конкурентност поефективни со зајакнување на неутралноста на јавниот сектор, промовирањето на влезот на 
приватниот сектор во мрежните индустрии и отстранувањето на пречките за конкуренцијата во 
професионалните услуги ќе ја зголеми продуктивноста. Во меѓувреме, ПЈР Македонија може да продолжи 
со солидните реформи за подобрување на квалитетот и на предвидливоста на деловните регулативи.  

6. Намалување на демотивацијата и отстранување на пречките за учество на пазарот на трудот, особено 
за жените. Проширувањето на пристапот до квалитетна грижа за децата и за постарите, ревидирањето на 
политиките за родителско отсуство и спротивставување на традиционалните општествени норми и другите 
пречки би им дало можност на многу жени да работат во нивните најпродуктивни години. Подобро 
дизајнираните даночни стапки, социјални надоместоци и работни односи ја зголемуваат мотивацијата за 
работа, секогаш имајќи ја на ум потребата за внимателно балансирање помеѓу правичноста и 
флексибилноста. 

7. Осигурување фискална одржливост преку намалување на фискалните ризици, правејќи ги расходите 
поефикасни и преку мобилизирање повеќе приходи. Зауздувањето на пензиските расходи, подоброто 
контролирање на долговите на претпријатијата во државна сопственост, дисциплинирањето на 
финансискиот менаџмент на локалните власти, подобрувањето на ефикасноста на јавните расходи и 
зголемувањето на наплатата на даноците ќе обезбеди подобри јавни услуги и ќе обезбеди заштитни 
механизми потребни за стимулирање на економската активност кога тоа ќе биде потребно. 

8. Инвестирање во интегрирани политики за намалување на загадувањето на воздухот, градење 
отпорност на природни катастрофи и на климатските промени и промовирање раст со ниски 
јаглеродни емисии. За справување со заканата по јавното здравје од загадувањето на воздухот, потребни 
се најсовремени технологии и поцврсто спроведување за да се осигури придржување до прописите. 
Намалувањето на зависноста од јаглен, зголемувањето на ефикасноста во снабдувањето со енергија и 
зголемувањето на сигурноста, како и поголемото инвестирање во обновлива енергија би помогнале да се 
ограничат емисиите на јаглерод. Изработката на национални програми и политики за намалување на 
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климатските влијанија и на влијанијата на катастрофите во приоритетните сектори е прв чекор кон 
намалување на ризиците врз инфраструктурата. Овие напори треба да се поддржат со напредок на 
системите за одговор во итни ситуации. Поефикасното управување со водните ресурси преку 
рехабилитирање на старата инфраструктура би помогнало да се избегне влошување на недостигот од вода. 

9. Заштита на човечкиот капитал преку штитење на сиромашните и на ранливите домаќинства од 
шокови и инвестирање во превентивна и примарна здравствена заштита. Подобро насочената 
социјална помош, проширените социјални услуги, поквалитетната здравствена заштита и промовирањето 
поздрав животен стил ќе помогнат да се заштитат сиромашните и ранливите домаќинства од шокови и да 
се подобрат здравствените стандарди. Постои итна потреба за подобрување на примарната здравствена 
заштита, особено на децата и за зголемување на продуктивниот животен век на сите граѓани на ПЈР 
Македонија. 

10. Поттикнување на модернизацијата на земјоделството. Земјоделскиот сектор што добро функционира 
може да го поттикне  одржливото искористување на ресурсите и да стане економски мотор за руралните 
подрачја. Заради тоа потребен е поефективен пазар на земјиште за да се подобри интензитетот на 
користењето на физичкиот капитал и на усвојувањето на технологијата во земјоделството и во 
агробизнисот. Тоа за возврат ќе ја зголеми продуктивноста на земјоделците и подготвеноста за извоз. Итен 
приоритет е да се ревидира државната помош за земјоделството, која во моментов прави нарушување на 
алокацијата на ресурсите и ги ограничува технолошките подобрувања.  

 
ПЈР Македонија може да го искористи процесот за пристапување во ЕУ за да ги унапреди и одржи повеќето од 
овие приоритети. Земјата треба да биде спремна да се натпреварува со другите земји на ЕУ на еднаква основа. 
Најуспешните нови земји членки на ЕУ однапред го усвоија законодавството на ЕУ за да ги модернизираат 
институциите и да ги заштитат од ризикот од попуштање на политиките. На пример, образованието; вештините на 
работната сила и способностите на фирмите во ПЈР Македонија веројатно ќе имаат потреба од внимание и надвор 
од законодавството на ЕУ, а ЕУ и меѓународните финансиски институции се добро екипирани да помогнат во тоа. 
 
Успехот на економските политики на ПЈР Македонија ќе зависи од нејзината способност да го одржи 
стабилниот реформски курс. Поединците и бизнисите што планираат на подолг рок ќе имаат корист од 
опкружувањето во кое владее стабилност и доверба. Ќе дојдат тешки времиња: Јасната стратегија врз основа на 
заедничката политичка визија и јавна свест ќе осигури дека дневнополитичкото гасење пожари нема да го наруши 
моментумот на реформите.  
 
 





Систематска Дијагностика На Земјата | Постигнување Посветла Иднина За Сите

Преглед на дијагностиката

8 септември 1991 година, не беше само уште 
една недела во Скопје. Резултатите од 
референдумот го потврдија она што повеќето 
Македонци го очекуваа: убедлива победа за 
независност. Иако Марија беше воодушевена, 
таа исто така беше вознемирена. Инфлацијата 
и сиромаштијата во последните неколку 
години беа многу тешки за неа и за нејзиното 
семејство. Но, дали независноста ќе одговори на 
прашањата што сѐ уште ги имаше? На пример, 
дали фабриката за тутун би продолжила да 
работи? Дали училиштата сепак ќе им дадат 
на нејзините деца добро образование? До 
2018-27 години подоцна - Марија знаеше дека 
нејзината земја е многу подобра - но, исто 
така, знаеше дека има многу работи кои сè 
уште треба да се подобрат. На пример, таа би 
сакала нејзиниот син да се врати од странство 
и да биде во можност да заработува висока 
плата дома. Секогаш кога го зема внукот од 
градинката, таа се надева дека земјата може 
да ги искористи можностите што ги има за да 
им обезбеди посветла иднина за сите. Особено 
за малиот Стефан.

Димитар Аврамовски Пандилов
Жетварки
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0. Преглед на дијагностиката 
 

i. ПЈР Македонија се стреми да гo достигне животниот стандард на Европската унија (ЕУ) со робусно 
општество од средна класа и пристап до економски можности за сите свои граѓани. Иако амбициозно, 
не е нереално да се размислува дека за нешто повеќе од две децении, до својата 50-та годишнина во 
2041 година, ПЈР Македонија ќе има остварено значителен напредок во надминување на разликите во 
животниот стандард со земјите на ЕУ. Исто така, земјата навистина може да ја прослави својата 50-та 
годишнина со воедначени можности за сите свои граѓани без оглед на нивната локација, родова 
припадност, етничка припадност, возраст и други лични карактеристики. Меѓутоа, за да ги оствари овие 
неконтроверзни цели сепак мора да го преиспита сегашниот развоен пристап, кој досега придонесе само 
за скромни резултати во смисла на растот на БДП, намалувањето на сиромаштијата и консолидирањето 
на средната класа. Наместо тоа, пристапот од осамостојувањето доведе до ерозија на фискалниот простор 
за испорака, од страна на владата, на јавни добра и услуги, намалување на довербата на граѓаните во 
државата, како и сѐ поакутни закани по животната средина. 

 
ii. Оваа систематска дијагностика на земјата (СДЗ) утврдува три патеки кои заемно се зајакнуваат, за 

ПЈР Македонија одржливо да го забрза растот, да ја намали сиромаштијата и да ја консолидира 
средната класа. Разгледувањето на остварениот напредок на земјата во 27-те години по 
осамостојувањето открива три стратешки патеки за ПЈР Македонија да ги надмине своите развојни 
предизвици и да искористи нови можности: Првата е поттикнување подинамичен и поконкурентен 
приватен сектор. Втората предвидува градење на човечкиот капитал за да биде поконкурентен и 
прилагодлив и надминување на јазовите на можностите. Додека, третата патека предвидува постигнување 
одржливост преку ефективно управување, фискална разумност и подобрено управување со животната 
средина во насока на отпорност кон природни опасности. Тргнувањето по овие стратешки патеки ќе ги 
намали тешко стекнатите придобивки, но исто така ќе придонесе за одржување на робусниот и 
инклузивен раст потребен за елиминирање на екстремната сиромаштија – цел која ПЈР Македонија може 
да ја постигне во следната деценија – и промовирање споделен просперитет. Во оваа СДЗ, утврдени се 
краткорочни и среднорочни приоритети за јавните политики кои ќе придонесат ПЈР Македонија да ја 
постигне својата долгорочна визија. 

0.1 Одлучен старт во тешки услови 
 

iii. Развојните предизвици и можности на ПЈР Македонија се вкоренети во нејзината историја и 
географија. Како мала, континентална земја, ПЈР Македонија зависи од блиските врски со своите соседи 
за пристапување до поголемите пазари. Освен тоа што е мала земја, високите транспортни и 
трансакциски трошоци создаваат дополнителни пречки за меѓународната трговија. Историјата на судири 
и нестабилност ја оцрнија сликата на регионот на Западниот Балкан како дестинација за меѓународни 
инвеститори, а прелевањето на овие ефекти поврзани со репутацијата многу ја чинеа ПЈР Македонија. 
Освен тоа, другите соседи како Бугарија и Грција и важните трговски партнери како Италија, беа тешко 
погодени со глобалната финансиска криза во 2008-09 година, која ја намали надворешната побарувачка 
за македонски производи. Сепак, географијата исто така претставува и значителна можност: Иако ПЈР 
Македонија нема природни ресурси кои лесно можат да се извезуваат, сепак извозниот потенцијал на 
земјоделството и услугите е во најголем дел неискористен, а нејзината стратешка поставеност во срцето 
на Западниот Балкан би можела да придонесе ПЈР Македонија да стане копнен логистички центар за 
субрегионот.  

 
iv. Раната транзиција на земјата кон пазарно-ориентирана економија се одвиваше во исклучително 

тешки околности. Иако ПЈР Македонија, во голема мера го избегна насилството кое ги погоди другите 
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републики на поранешна Југославија, сепак економските санкции врз Србија ја затворија границата со 
најважниот трговски партнер на ПЈР Македонија, а спорот со Грција во однос на името на осамостоената 
нација ја затвори јужната граница, отсекувајќи го пристапот на ПЈР Македонија до најблиското поморско 
пристаниште. Новата влада немаше меѓународни резерви и борејќи се да ја стабилизира новата валута, 
земјата мораше да се справува со хиперинфлацијата наследена од југословенската економија. 
Прекинувањето на поранешните синџири на производство и загубата на пазарите принуди голем број 
македонски фирми да затворат, поради што се зголеми невработеноста и се влоши стандардот на 
живеење. 

 
v. И покрај тешките првични околности, повеќе од една деценија ПЈР Македонија спроведуваше 

пазарно-ориентирани реформи и ја одржуваше својата макроекономска политика стабилна. Земјата 
бргу пристапи кон промовирање трговска отвореност, приватизација и либерализација на цените, со што 
овозможи побрза транзиција кон пазарна економија во споредба со своите соседи од Западен Балкан. 
Владата даде приоритет на потпишувањето трговски договори како што е Централно-европскиот договор 
за слободна трговија (ЦЕФТА), а пристапувањето во Светската трговска организација (СТО) и членството 
во ЕУ беа јасно изразени како национални цели. До 1996 година, владата ја стабилизираше економијата, а 
нејзините заложби за фискална одговорност и издржано макроекономско управување ја зацврстија 
отпорноста на понатамошни економски потреси, дури и на глобалната финансиска криза. По првично 
тешкиот премин од државно планирање кон пазарно-ориентирана економија, наредните децении 
бележеа забрзувачки раст и растечки доходи. До 2006 година, БДП по глава на жител закрепна до нивото 
пред осамостојувањето, а во 2018 година ПЈР Македонија се стекна со статус на земја со горно-среден 
доход.  

 
vi. Со тоа што сите последователни администрации се залагаа за пазарно-пријателска визија за 

иднината, ПЈР Македонија забележа значително зголемување на меѓународните показатели за 
деловното опкружување. Главните регулаторни реформи многу го олеснија започнувањето и 
проширувањето на деловни потфати. Во извештајот ДуингБизнис за 2018 година, ПЈР Македонија се најде 
на 11. место од вкупно 190 земји според леснотијата за водење бизнис, односно на второ место во 
регионот на Европа и Централна Азија (ЕЦА). Во меѓувреме, амбициозната стратегија за привлекување 
странски директни инвестиции (СДИ) придонесе за зголемување на обемот и софистицираноста на 
македонскиот извоз, за диверзификација на извозната кошничка на земјата и за создавање работни места. 
Во изминатите неколку години, ПЈР Македонија оствари подобри резултати од другите земји во 
привлекувањето гринфилд СДИ, а во 2017 година, од вкупно 94 земји, доби трет најголем износ на 
гринфилд СДИ по глава на жител.1 

 

  

                                                           
1 Извор: Информации за СДИ, 2018 година. „Гринфилд СДИ“ се однесува на инвестиции каде компанијата родител го гради своето 
работење во земјата домаќин од самиот почеток, со изградба на производни постројки, центри за дистрибуција, канцеларии односно 
простории за живеење. 
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0.2 Напредок, иако скромен, кај економските и социјалните цели и 
целите за животната средина 

 
vii. Во изминатите две децении, меѓутоа, 

економскиот раст беше премногу мал за да 
го намали доходниот јаз со просекот во ЕУ. 
Од средината на 90-тите години, економијата 
растеше побавно во ПЈР Македонија отколку 
во многу други споредливи земји, 
забавувајќи го приближувањето кон 
доходото ниво на ЕУ.2 На пример, користејќи 
го БДП на Германија за споредба, во 1995 
година економијата на ПЈР Македонија 
имаше скоро ист обем како и економијата на 
Латвија (Слика 0.1), но во 2017 година, БДП 
по глава на жител во Латвија беше околу 
двапати поголем од тој на ПЈР Македонија 
(13.600 УСД). Импликациите се 
вчудовидувачки: Од 2000 година, годишниот 
раст на БДП на ПЈР Македонија во просек 
изнесува 2,8 проценти. Со ваква стапка, дете 
родено во ПЈР Македонија денес ќе наполни 
75 години додека земјата да конвергира со доходното ниво на ЕУ. Сепак, доколку годишниот раст забрза 
и достигне 5 проценти, ПЈР Македонија би можела да конвергира со ЕУ додека детето да наполни 30 
години. 

 
viii. Во првата половина на 2000-тите години, растот на БДП на ПЈР Македонија во голема мера се 

потпираше на потрошувачката, но по 2009 година, инвестициите и извозот го презедоа водството.  
Помеѓу 2001 и 2008 година, потрошувачката претставуваше околу 96 проценти од БДП, во споредба со 
просечни 78 проценти во земјите кон кои тежнее и земјите на ЕУ, и исто така најмногу придонесуваше за 
растот на БДП, со оглед дека извозот опадна а порастот на цените на нафтата придонесе за пораст на 
увозот. Сепак, приватната потрошувачка, поддржана од приватните трансфери од странство и кредитниот 
раст, доведе до зголемување на надворешната нерамнотежа бидејќи увозот на стоки за широка 
потрошувачка беше многу поголем од растот на извозот. До 2008 година, дефицитот на тековната сметка 
достигна историски највисоко ниво од 12,7 проценти од БДП, главно поради тоа што трговскиот дефицит 
се зголеми на 29 проценти од БДП бидејќи извозот се намали, а порастот на цените на нафтата придонесе 
за пораст на увозот. Двигателите на растот се променија по глобалната финансиска криза во 2008 година 
и економската криза во Грција во 2011-2012 година, што ја потисна приватната потрошувачка и растот на 
реалните плати. Помеѓу 2009 и 2017 година, извозот и инвестициите придонесоа, во просек, околу 5 
процентни поени (пп) кон годишната стапка на раст на БДП, а растечкиот извоз придонесе за намалување 
на дефицитот на тековната сметка на 1,3 проценти. Иако најголем дел од инвестициите во ПЈР 
Македонија се приватни и, во најголем дел, странски, јавните инвестиции се зголемија од просечни 22 
проценти од вкупните инвестиции во 2002-08 година на 26 проценти во 2009-17 година. Владата ја 

                                                           
2 Оваа СДЗ го споредува успехот на ПЈР Македонија во однос на „структурно сличните земји“ (Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, 
Јамајка, Јордан, Маурициус, Парагвај и Србија) и „земји кон кои тежнее“ (Бугарија, Хрватска, Естонија, Летонија, Литванија, Словачка и 
Словенија). Видете го Анекс 2 за критериумите според кои се избираат структурно сличните земји и земјите кон кои тежнее. Во анекс 3 е 
дадена споредбена анализа во која се проценува успешноста на ПЈР Македонија согледувајќи широк опсег на развојни показатели, во однос на 
земји со слично ниво на приходи во ЕЦА и ширум светот. 

Слика 0.1: Економијата на ПЈР Македонија не расте 
доволно брзо за да се надминат доходниот јаз со ЕУ. 

(БДП по глава на жител според ПКМ, цени од 2011 година, 
како дел од германскиот БДП) 

 
Извор: Пресметки на авторот врз основа на податоци од СРП и 

Еуростат. Во Анекс 1 се дадени детални информации за изборот на 
слични земји. 
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стимулираше економијата со инвестиции главно во патишта и градежни проекти, кои се зголемија од 28 
проценти од вкупните јавни инвестиции на 43 проценти. Личната потрошувачка закрепна по 2013 година 
со подобрувањето на вработеноста, порастот на реалните плати и зголемувањето на расположливиот 
доход, делумно и како резултат на повисоките пензии и субвенции. СДИ во индустриите за моторни 
возила и за електрична машинерија значајно го зголемија вкупниот извоз кој достигна 55 проценти од 
БДП во 2017 година (22 пп повисоко ниво отколку во 2000 година), а постои голем простор за 
подобрување, додека извозот како процент од БДП во ПЈР Македонија е помал отколку во земјите кон 
кои тежнее, каде што извозот надмина 80 проценти од БДП. 

  
Извор: Пресметки на авторот врз основа на податоците од националните власти. 

 
ix. Намалувањето на растот на продуктивноста претставува сериозна закана за растот на БДП. Ниското 

ниво и бавниот раст на продуктивноста го кочи економскиот раст и го намалува капацитетот на земјата за 
создавање повеќе и подобро платени работни места. ПЈР Македонија заостанува зад сличните земји во 
однос на показателите за продуктивноста на работната сила (додадена вредност по вработен), главно 
поради немањето раст на вкупната продуктивност на факторите (ВПФ).3 Негативниот раст на ВПФ во 1993 
– 2001 година и повторно во 2009 – 2017 година доведе до големо намалување на растот на БДП. 
Стагнирањето на ВПФ, заедно со многу нискиот раст на платите укажува на понатамошно погрешно 
распределување на капиталните, трудовите и земјишните ресурси. Освен тоа, намалувањето на ВПФ е 
придружено со опаѓачка стапка на формирање човечки капитал со оглед на влошувањето на 
образованието и вештините, како што е опишано подолу. 

 
x. Структурната трансформација на ПЈР Македонија кон сектори со повисока вредност е релативно 

бавна. Земјоделството вработува многу поголем дел од работната сила во ПЈР Македонија отколку во 
земјите кон кои таа тежнее, а делот од работниците вработени во услугите е помал. Дури и во рамките на 
секторите, трудовата продуктивност во ПЈР Македонија е далеку под просекот во земјите кон кои тежнее 
(Слика 0.4), а најголем дел од индустриите не бележат големи подобрувања во изминатите години. 
Бидејќи трудовата продуктивност е ниска и стагнира, најголем дел од домаќинствата можат да ги зголемат 
своите приходи само доколку работат повеќе часови.  

 
 
                                                           
3 ВПФ е делот од производството кој не се должи на влезните фактори користени во производството. 
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Слика 0.2: Потрошувачката на домаќинствата беше 
главен двигател на растот во минатото … 

(придонес кон растот на БДП, проценти) 

Слика 0.3: …но, потоа извозот и инвестициите добија 
поголемо значење. 

(придонес кон растот на БДП, проценти) 

Потрошувачка на 
домаќинствата 
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xi. Стагнирањето на продуктивноста доведе 
до стагнирање на платите и недостиг од 
квалитетни можности за вработување. 
Попродуктивните фирми најчесто плаќаат 
подобри плати отколку помалку 
продуктивните фирми, а платите таму 
најчесто побрзо растат (Слика 0.5 и Слика 
0.6). Нецелосната структурна трансформација 
на земјата затвора голем дел од вработените 
лица во сектори со релативно ниска 
продуктивност, особено земјоделство и 
текстил. Слабите резултати од 
образованието, високата стапка на 
иселување и долгите периоди на економска 
неактивност исто така придонесуваат за 
ниска маргинална продуктивност на трудот 
што го кочи растот на платите. Во меѓувреме, 
економијата и понатаму расте, но не доволно 
брзо за воопшто да почнат да се остваруваат 
критичните цели како што се намалувањето на невработеноста, зголемувањето на продуктивноста и 
платите и зголемувањето на средната класа. 
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Слика 0.4: Во ПЈР Македонија голем дел од работната 
сила е вработен во сектори со ниска продуктивност. 

(Секторски вработувања и продуктивност на трудот, 2016) 

 
Забелешка: Обоените полиња се однесуваат на ПЈР Македонија; 

полињата кои се порабени со црвена боја се однесуваат на земјите кон 
кои тежнее. Трудовата продуктивност се пресметува со помош на 

годишниот раст на додадената вредност по вработен. 
Извор: Пресметки на авторот врз основа на податоците од СРП. 

Слика 0.5: Платите најчесто се повисоки кај 
попродуктивните фирми … 

(Вработување и просечни плати по квинтил на ВПФ на 
приходите во рамки на секторот, 2013-2016) 

Слика 0 .6: …а растот на платите е поврзан со растот на 
продуктивноста. 

(Нето раст на создавањето работни места и на платите според 
квинтил на ВПФ на приходите во рамки на секторот, 2013-

2016) 
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Извор: Пресметки на авторот: документ со основни податоци за овој извештај подготвен од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пења (2018), врз 
основа на трговскиот регистер на ПЈР Македонија.  

 
xii. Подобрувањата во добросостојбата станаа видливи дури неодамна, а значителен дел од населението 

сѐ уште не е дел од средната класа. По стагнирањето од 2000 година, во 2009 година стапката на 
сиромаштијата почна да се намалува, а средната класа малку се прошири. Но, и покрај намалувањето на 
сиромаштијата, ранливите, оние за кои е доволен само еден потрес повторно да се вратат во 
сиромаштија, се држат стабилно на околу една третина од населението (Слика 0.7). Создавањето работни 
места и зголемувањето на платите се главен двигател на намалувањето на сиромаштијата, а бидејќи 
платите се главниот извор на приходи за сите домаќинства, силен пазар на трудот е од критично значење. 
И покрај неодамнешното намалување, сиромаштијата сѐ уште опстојува во руралните подрачја, во 
северните региони, како и кај етничките малцинства, каде стапките на сиромаштија постојано се повисоки 
отколку кај етничките Македонци. Освен тоа, во изминатите неколку години, одредени показатели за 
непаричната сиромаштија во образованието и здравството, кои претходно беа на ниво на земји со висок 
среден доход, сега се влошени.  
 

xiii. Улогата на јавните трошења како 
двигател на неодамнешното 
намалување на сиромаштијата поттикна 
прашања за одржливоста на таквото 
намалување. Намалувањето на 
сиромаштијата од 2009 година главно се 
објаснува со подобрите можности за 
вработување и подобрата заработка од 
трудот на работниците на дното на 
дистрибуцијата на доходот, но сепак овие 
можности за вработување делумно се 
резултат на експанзивната фискална 
политика која го зголеми јавниот долг, што 
укажува на тоа дека неодамнешните 
придобивки во однос на намалувањето на 
сиромаштијата можеби не се одржливи. 
ПЈР Македонија може да ги постигне 
своите цели за искоренување на екстремната сиромаштија, намалување на умерената сиромаштија и 
градење робусна средна класа во наредните две децении само ако има повисок и одржлив економски 
раст и создавање работни места:  со годишен раст на БДП од 5 проценти, земјата може да ја елиминира 
екстремната сиромаштија до 2030 година.  

 
xiv. Бавните подобрување на добросостојбата одразуваат значителен структурен дефицит на работни 

места. И покрај скромното зголемување на бројот на нови работни места, македонскиот пазар на трудот 
сѐ уште нема доволно работни места за работоспособните луѓе, од кои само 50 проценти се вработени 
(Слика 0.8). Невработеноста е висока, а учеството во работната сила е ниско, особено кај лица помлади 
од 25 години и постари од 55 години, како и кај жените кои се дополнително казнети бидејќи во просек се 
помалку образовани. Стареењето и иселувањето дополнително ги усложнуваат напорите за подобрување 
на добросостојбата. Работната сила се намалува поради нискиот наталитет, што претставува причина за 
загриженост за финансиската одржливост на системот за социјална заштита на земјата. Работната сила се 
проектира да се намали за 20 проценти во наредните 35 години, односно од 1,47 милиони во 2015 на 1,16 
милиони до 2050 година. Освен тоа, иако иселувањето ги одлева најпродуктивните работници од земјата, 
сепак дознаките од странство се минимални. 

 

Слика 0.7: Добросостојбата се подобри во изминатите години, 
но релативниот обем на ранливото население остана ист. 

(Групи на луѓе и БДП по глава на жител) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од СРП и 

АПД/АПУЖ. 
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xv. Разочарувањето во способноста на земјата да испорача широкопојасни придобивки ја подрива 
довербата на јавноста во меѓународната отвореност и во пазарно-водениот раст и може да ја 
загрози интеграцијата во ЕУ. Многу Македонци не ги согледуваат неодамнешните случувања во земјата 
онолку позитивно колку што покажуваат податоците – јавната перцепција за нееднаквоста и економската 
мобилност е  впечатливо песимистичка. Анкетата за животот во транзиција од 2016 година утврди дека 
само околу 8 проценти од Македонците веруваат дека нивната позиција во распределбата на доходот е 
подобрена од 2010 година, а скоро 60 проценти сметаат дека нееднаквоста се зголемува. Овие негативни 
согледувања можеби ја одразуваат економската ранливост на многу македонски домаќинства, која 
опстојува дури и кај оние чии приходи се зголемиле над линијата на сиромаштијата. Доколку не се 
консолидира општество на средна класа, домаќинствата и понатаму со страв ќе гледаат на своите 
економски изгледи, дури и кај оние кои оствариле значајни подобрувања на своите приходи. Ваквите 
согледувања може исто така да се должат на квалитетот на новите можности за вработување, недостигот 
од посакувани работни места ги поттикнува потенцијалните работници да не работат односно да ја 
напуштат земјата барајќи подобри можности. Како што другите земји во регионот и ширум светот 
покажуваат зачудувачка подложност на демагогија и протекционизам, без значителни подобрувања на 
животниот стандард ПЈР Македонија може да се соочи со слични притисоци во насока на оддалечување 
од глобалните пазари и меѓународните институции и прифаќање дури и нелиберална политичка 
економија насочена навнатре. Во овој момент, забрзувањето на растот и намалувањето на сиромаштијата 
и нееднаквоста не само што се посакувани, туку се и од критично значење за одржливоста на 
транзицијата на земјата во демократско управување и развој воден од приватниот сектор. 

 

 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. АРС и одделот за население на ООН. 

 
xvi. Одржувањето или зголемувањето на тековната јавна поддршка на растот е ниту пожелно ниту 

изводливо. ПЈР Македонија го поднесе влијанието на глобалната финансиска криза и Грчката економска 
криза релативно добро, одржувајќи го економскиот раст и намалувајќи ја сиромаштијата за прв пат по 
осамостојувањето.  Меѓутоа, одржувањето на растот на сегашното ниво нема да биде доволно за 

Слика 0.8: Премногу Македонци не работат што создава значителен предизвик за работните места. 
(Распределба на населението според вработувањето и работната сила. 2016) 
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надминување на предизвиците на земјата и остварување на аспирациите на нејзините граѓани. 
Ограничените можности на домашниот пазар на трудот ги обесхрабруваат инвестициите во 
образованието и поттикнуваат иселување на вештите работници. Без значителни подобрувања во 
можностите за вработување и за остварување доход, најголем дел од Македонците ќе остварат само мал 
дел од нивната потенцијална заработувачка. Меѓутоа, користењето на јавните трошења за забрзување на 
економскиот раст и создавањето работни места може да не биде оправдано имајќи го предвид постојното 
ниво на јавни приходи или без подобрување на квалитетот на трошењата, ниту пак ќе придонесе за 
надминување на основните причини за бавниот раст и ниската продуктивност. Продолжувањето со истата 
стратегија за привлекување СДИ исто така не е практично, бидејќи освен фискалните трошоци, 
дополнителните стимулации за инвестициите можеби ќе им отежнат на домашните фирми да бидат 
конкурентни, особено ако нема многу голема поврзаност помеѓу странските и домашните фирми. Наместо 
тоа, зголемувањето на ефикасноста на алокацијата на факторите ќе биде од критично значење за 
создавање робустен раст, но подобрувањето на ефикасноста на алокацијата бара длабоки 
институционални реформи. Според тоа, менување на политиките е потребно за трасирање реална патека 
за развој. Менувањето на јавните политики мора да се заснова на темелно разбирање на факторите кои ја 
неутрализираа предноста која иницијално ја имаше ПЈР Македонија. Овие фактори се чини дека биле 
доволно силни да го запрат позитивното препознавање на потенцијалот на приватниот сектор да го 
предводи развојот, здрав однос кон јавното финансирање и рана посветеност кон градење силни врски со 
ЕУ. Оваа СДЗ детално ги разгледува елементите кои го забавиле развојот на ПЈР Македонија и ги опишува 
мерките потребни за одржливо зголемување на продуктивноста и забрзување на долгорочниот раст. 

0.3 Предизвик за растот: Подобрување на алокацијата на физичкиот 
и човечкиот капитал за одржливо зголемување на 
продуктивноста 

 
xvii. Иако ПЈР Македонија оствари значителен напредок во насока на создавање на условите потребни за 

динамичен приватен сектор, сепак голем број фирми и работници сѐ уште не можат да ги преточат 
овие услови во економски можности. Македонската економија е стабилна веќе две децении, а 
деловното опкружување на земјата е високо рангирано во меѓународните рангирања. Економијата е 
отворена за трговија, а властите веќе подолг период имаат позитивен став кон СДИ. Меѓутоа, овие 
политики не придонесоа за целосна структурна трансформација. Освен тоа, реформскиот моментум 
забави по 2009 година, а растот на продуктивноста се намали. 
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Забелешка: Само секторите со фирми во ПЕЗ се вклучени. 

Извор: Пресметка на авторите: документ за основни податоци 
подготвен од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пења (2018). 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на анкетите на 
претпријатијата на спроведени од Светска банка. 

 
xviii. ПЈР Македонија сѐ уште целосно не ги искористила предностите поврзани со нејзината стратешка 

поставеност во регионот и отвореноста кон трговија и СДИ. Надворешните пазари не поттикнаа голем 
раст во домашната економија, а економските политики осмислени за привлекување СДИ во извозно 
ориентираните сектори имаа мешани резултати. СДИ во посебните економски зони (ПЕЗ) создадоа 
значителен број работни места во подсекторот автомобилски делови, иако со одредени фискални 
трошоци, но кај текстилната индустрија се чини дека постојните работни места само се преместиле во 
ПЕЗ, без каков било нето ефект врз вработувањето (Слика 0.9). Иако СДИ во одредени индустрии, како 
што се автомобилските делови, помогнаа да се зголеми обемот и софистицираноста на извозот, сепак 
поврзаноста помеѓу деловните потфати поддржани со СДИ и локалната економија е ограничена (Слика 
0.10). Извозот на услуги – особено услуги кои ги користат производствените индустрии поврзани со 
глобалните синџири за снабдување, како што се логистиката, транспортот, информатичките и 
комуникациските технологии (ИКТ) и туризмот – имаат значителен потенцијал за раст, но нивниот дел во 
вкупниот извоз е само 25 проценти. Доколку надворешниот сектор сака да биде двигател на структурната 
трансформација, тој мора да биде поддржан со мерки за продлабочување на интеграцијата во глобалниот 
и регионалните пазари и отстранување на поврзани со прераспределба на продуктивните фактори. 

 
xix. Постојат силни докази дека распределбата на факторите во ПЈР Македонија е неефикасна: (1) 

Релативно високите инвестиции и релативно малиот економски раст укажуваат на тоа дека капиталот не 
се насочува на области со највисок поврат на вложените средства. Навистина, стапката на поврат на 
инвестициите во ПЈР Македонија опаѓа од 2001 година (Слика 0.11). (2) Анализата на ниво на фирми 
покажува дека ресурсите, помеѓу секторите, како и во рамките на еден сектор, не се движат од помалку 
продуктивни фирми кон попродуктивни фирми. Ефикасноста на распределбата во рамките на секторите 
(што е одраз на усвојување технологии) е ниска во споредба со други слични земји. Освен тоа, најмалку 
продуктивните фирми создаваат непропорционален удел во вработувањето (Слика 0.12). (3) 
Придвижувањето на работната сила од земјоделството во попродуктивни сектори е бавно, а општо 
земено, секторската распределба на работната сила малку се променила во измината деценија. 
Погрешната распределба на работната сила само ги усложнува предизвиците за вработување и 
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Слика 0.9: Додека фирмите за моторни возила во 
посебните економски зони (ПЕЗ) создадоа многу нови 

работни места, бројот на работни места во текстилниот 
сектор уништени надвор од ПЕЗ е еднаков на бројот на 

места создадени во ПЕЗ. 
(Нето создавање работни места во и надвор од ПЕЗ, 2011–

16) 

Слика 0.10: Извозно ориентираните фирми не се 
потпираат на локални добавувачи. 

(Дел од вкупните инпути од странско потекло, кои се 
користат во извозот, 2013) 
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подобрување на добросостојбата кои произлегуваат од премалиот број учесници во работната сила, 
високите стапки на иселување и стареењето на населението.  

  
Извор: Пресметки на авторот врз основа на податоците од 
националните власти и статистичките податоци на ООН. 

Извор: Пресметки на авторот: документ за основни податоци 
подготвен од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пења (2018). 

 
xx. Погрешната распределба на ресурсите е дополнително отежната поради фактот дека македонските 

фирми имаат ограничени капацитети и нерадо усвојуваат нови технологии. Во домашната економија 
голем удел имаат малите фирми кои бавно иновираат. Како и кај другите економии кои порано биле 
плански, приватниот сектор страда поради големиот степен на пазарна концентрација што се должи на 
тоа дека процесот на приватизација ги привилегираше политичките инсајдери. Поради тоа, погрешната 
распределба на ресурсите не ги поттикнала фирмите да ги надградат своите начини на управување или 
да усвојат нови технологии. Големите разлики во продуктивноста помеѓу најмногу и најмалку 
продуктивните фирми се показател за широките јазови во способностите на фирмите – фирмите во 90-
тиот процентил по продуктивност се 7,6 пати попродуктивни од фирмите во 10-тиот процентил. Овие 
проблеми дополнително се усложнети поради недостигот од работна сила, особено од вештини за 
управување. Самовработувањето и неформалното работење се вообичаена појава, а поттикнувањата за 
формализирање на работењето се слаби.  

 
xxi. Економските политики придонесуваат за стагнирање на растот и ниската продуктивност на 

земјоделството. Јавната поддршка која ПЈР Македонија ја дава на земјоделството, како дел од БДП, е 
многу поголема во споредба со поддршката на регионалните соседи и далеку над просекот во ЕУ28. 
Јавните политики за поддршка на земјоделството доведуваат до нарушувања и придонесуваат за 
неефикасност, особено кај субвенционираните земјоделски стопанства и производите кои добиваат 
големи субвенции како што се тутунот и сточарството. Субвенциите ја намалуваат земјоделската 
продуктивност и ја забавуваат структурната трансформација со тоа што поттикнуваат премногу работници 
да останат во ниско продуктивното земјоделство наместо да отидат во индустријата односно услугите. 
Законската рамка на инвестиции и институционалната рамка за извезување земјоделски производи 
создаваат дестимулации кои ја намалуваат продуктивноста, го подриваат потенцијалот на секторот за 
зголемување на доходот и диверзификација на извозот.  

 
xxii. Итно се потребни реформи за олеснување на движењето на ресурсите кон најпродуктивните 

можности и завршување на структурната трансформација на ПЈР Македонија. Иако успехот на земјата 
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Слика0.11: Повратот на инвестициите се намалил. 
(Стапка на раст и стапка на поврат на инвестиции, проценти) 

Слика 0.12: Вработувањето и растот на вработувањето  се 
релативно ниски кај најпродуктивните фирми. 

(Вработување и нето создавање работни места според 
вкупната продуктивност на факторите според приходи, во 

рамките на индустријата, по квинтил, 2013–16) 
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во привлекувањето извозно ориентирани СДИ ѝ овозможи интеграција во одредени глобални синџири на 
вредности, сепак земјата не можеше делотворно да ја искористи својата стратешка локација. 
Македонските фирми не можат да ги искористат предностите на инаку силното деловно опкружување и 
поради тоа се дестимулира развојот на софистицирани синџири на вредности кои додаваат повеќе 
локални содржини, забавувајќи го развојот на нови индустрии и задржувајќи ги работните места 
концентрирани во ниско продуктивните сектори со бавен раст на продуктивноста. Забрзувањето на 
структурната трансформација и унапредувањето на усвојувањето на технологии и иновации ќе станува сѐ 
позначајно како што ПЈР Македонија презема активности да избега од замката на среден доход и да се 
стекне со статус на земја со висок доход. Во оваа СДЗ се прави обид да се идентификуваат пречките кои ја 
намалуваат динамиката и конкурентноста на македонскиот приватен сектор, како и да се дефинира 
стратегија за нивно надминување. Клучните прашања се недостиг од вештини на работната сила, слабости 
во трговската и транспортната поврзаност и интегрирањето во синџирите на вредности, како и 
недостатоци во политиките за конкуренција и инвестиции, деловната регулатива, способностите на 
фирмите, пристапот до финансии и дигиталната поврзаност. Навистина, квантитативната анализа на 
влијанието на аспектите на деловното опкружување јасно укажува дека истите можат да имаат огромно 
влијание врз продуктивноста на фирмите, нагласувајќи ја важноста на политиките за поддршка (Слика 
0.13). Оваа СДЗ исто така ги утврдува и предизвиците кои се однесуваат на конкретни индустрии, меѓу кои 
се земјоделството и агробизнисот, автомобилските делови, текстилот, туризмот и ИКТ. 
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Слика 0.13: Иако одредени аспекти на деловното опкружување придонесуваат за продуктивноста на фирмите во ПЈР 
Македонија, трговските трошоци, деловната регулатива и други аспекти ја намалуваат. 

(Влијанието на облиците на деловно опкружување врз продуктивноста, регресивни коефициенти со ВПФ на 
приходите како зависна променлива) 

 

Објаснување: 
На графиконот се прикажани влијанијата на 
промената на димензијата на деловното 
опкружување врз продуктивноста на медијална 
фирма во ПЈР Македонија, доколку сите други се 
константни. На пример, имањето пристап до 
кредитни линии (45,4 проценти од фирмите во 
ПЈР Македонија имаат пристап до кредитни 
линии, во споредба со 37,7 проценти во ЕЦА) се 
поврзува со зголемување на продуктивноста од 13 
проценти за медијалната фирма во земјата. 
 
За димензиите прикажани со процент, прикажано 
е влијанието на зголемувањето изразено во 
процентни поени. На пример, зголемување за 
еден процентен поен на делот на фирми погодени 
од криминал се поврзува со намалување на 
продуктивноста на медијалната фирма за 0,1 
процент: 
 
За димензиите прикажани со бројка, прикажано е 
влијанието на зголемувањето за една единица. На 
пример, зголемување од еден ден за добивање 
работна дозвола се поврзува со зголемување на 
продуктивноста на медијалната фирма од 4,2 
проценти. 
 

Забелешка: ВПФ на приходите се мери преку дефлационираната продажба. Проценетото влијание врз продуктивноста ја следи 
методологијата на Де Локер (2013 година), со ВПФП како зависна променлива, а капиталот и работната сила се влезните параметри. 

Бидејќи ВПФП е мерка за профитабилноста, истата содржи фактори од страна на побарувачката и од страна на понудата. Оттука 
произлегуваат „маргиналните и заедничките ефекти“ кои се комбинација од влијанијата на цената и ефикасноста. Не се прави проценка на 

изведбата на земјата во однос на другите слични земји, туку може да се утврдат променливите кои имаат најголемо влијание врз 
продуктивноста во ПЈР Македонија. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од Анкетите на претпријатијата спроведени од Светска банка, како и Кусолито, 
Кореа и Пења (2018). 

 

0.4 Предизвик за инклузијата: обезбедување повеќе и подобри 
можности за создавање доход за сите Македонци 

 
xxiii. Доколку ПЈР Македонија сака да го заземе своето место на масата на ЕУ, мора да спроведе реформи 

кои ќе им овозможат на сите нејзини граѓани да ги заземат своите места на масата на економски 
можности. Основниот предизвик е создавање цврсто општество на средна класа кое е отпорно на 
потреси. За ова се потребни висококвалитетни работни места и повеќе можности за сите граѓани да 
добијат праведен поврат на средствата кои генерираат доход како што се вештините, земјиштето и 
капиталот. Пречките и дестимулациите за вработување и ниското учество во работната сила им 
оневозможуваат на македонските домаќинства да акумулираат вакви средства. Освен тоа, веројатноста 
домаќинствата да акумулираат средства и да придобијат од економските можности во голема мера 
варира со родовата припадност, возраста и етничката припадност, што ги продлабочува економските 
разлики.  
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xxiv. Можностите Македонците да изградат човечки 
капитал се ограничени и можеби дополнително 
се влошуваат, што ги намалува капацитетите на 
работниците да ги задоволат сѐ поголемите 
барања на модерната економија и да придонесат 
за поголема продуктивност. Во ПЈР Македонија, 
јазовите во човечкиот капитал почнуваат рано и се 
прошируваат со текот на времето (Слика 0.14). 
Запишувањето во предучилишно образование е 
многу ниско, резултатите на македонските ученици 
на меѓународните тестови се влошуваат, најголем 
дел од невработените немаат работно искуство, а 
фирмите нудат сѐ помалку можности за 
професионален развој. Стапките на смртност на 
доенчиња и на деца до 5 години укажуваат на 
лоши исходи во здравството и во исхраната, што 
влијае врз способноста на поединците да учат, како 
и врз нивната продуктивност во текот на животниот 
век. Малите земји кои го одржаа робусниот раст и 
успешно ја избегнаа замката на среден доход, меѓу 
кои се и некои од „Источноазиските тигри“, сите 
агресивно вложуваа во образование. На 
стандардизираните тестови на ПИСА (Програма за меѓународно оценување на ученици) во 2015 година, 
Сингапур, Тајван, Хонгконг и Макао беа рангирани помеѓу најдобрите 10 земји по читање и математика. 
ПЈР Македонија е во најлошите 5, далеку зад слични земји како Албанија, Црна Гора, Молдавија и Грузија 
(Слика 0.15). Со оглед на намалувањето на работната сила и ниската продуктивност на трудот, идниот раст 
на ПЈР Македонија сѐ повеќе ќе се потпира на формирање човечки капитал. 

 
Забелешка: Резултатите по математика исто така покажуваат дека ПЈР Македонија е на долниот крај. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на ПИСА 2015. 
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Слика 0.14: Во ПЈР Македонија, недостатоците во 
развој на човечкиот капитал почнуваат во детството 

и се кумулираат со текот на времето. 

 
Извор: Пресметки на авторот врз основа на различни извори. 

Слика 0.15: Македонските ученици покажуваат слаб успех на стандардизираните тестови. 
(Резултати од ПИСА тестовите во земјите на ОЕЦД, читање, 2015) 

Ран детски 
развој 

Општо образование 
и ТСОО 

Премин од 
училиште на 

работа 

Професионален 
развој 

Ниско ниво на запишување 
во градинки, особено кај 
најсиромашните (0,3% во 
најсиромашниот квинтил). Кај 
најбогатите ова е 55% 
наспроти 80% во Србија. 

Единствена земја каде 
резултатите од ТИМС и ПИСА 
се намалиле во минатите 15 
години. Само Косово е зад ПЈР 
Македонија според ПИСА. 

77% од невработените 
возрасни лица немаат 
претходно работно искуство 
(25-34 години). Кај лицата на 
возраст 45-54 години, 58% 
немаат искуство. 

Само 1 од четири фирми 
обезбедуваат обука на 
работното место (најчесто 
попродуктивните фирми). 
До 55 годишна возраст, 1 од 4 
вработени е пензиониран. 

25-ти процентил 50-ти процентил 75-ти процентил 
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xxv. Пречките и дестимулациите за вработување и учество во работната сила го отежнуваат придонесот 
на трудот кон растот. Освен недостигот од вештини, пречките произлегуваат и од недоволните услуги за 
поддршка на работниците, како што се грижа за деца и постари лица. Освен тоа, законите за 
вработување не се доволно флексибилни за да го олеснат пристапот на жените, младите и постарите 
лица. Даночното оптоварување на ниските плати обесхрабрува работа. За оние кои користат социјална 
помош и пензии, потенцијалната загуба на овие придобивки поттикнува неактивност. Оттука, две 
меѓусебно поврзани сили доведуваат до слаба успешност и покрај напорите на различните владејачки 
структури да го решат проблемот со работните места. Од една страна, создавањето работни места беше 
позитивно, но концентрирано во активностите со ниска продуктивност, со ниски плати и во неразменливи 
активности, а може и да не биде одржливо бидејќи делумно се должи на фискални стимулации на 
инфраструктурни проекти, субвенции и активни политики на пазарот на трудот. Од друга страна пак, 
крутоста на пазарот на трудот и институциите за социјална заштита обесхрабруваат учество на пазарот на 
трудот, особено за оние во долната половина од распределбата на доходот.  

 

 
Забелешки: Просечниот број потенцијално изгубени години на вработување е еднаков на делот од вкупниот број одработени години за 
возрасната група помножен со еден минус стапката на вработување за таа возрасна група во 2016 година. Методологијата се базира на 

Ариас и сор. (2014). 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од документот за работни места во ЈИЕ (ВИМЕС и Светска банка) и Еуростат. 

 
xxvi. Структурните недостатоци на пазарот на трудот доведуваат до значителни загуби на бројот на 

години на работа. Врз основа на показателите на пазарот на трудот во 2016 година, се проценува дека 
ниските стапки на вработување во ПЈР Македонија доведуваат до изгубено вработување од околу осум 
години за работници на возраст 15–24 години, околу 12 години за работници на возраст 25–54 години  и 
скоро 6 години за лица на возраст 55–64 години. За просечниот машки работник во ПЈР Македонија, ова 
изнесува вкупно 25 години изгубени поради високата невработеност и неактивност. За жените, загубата е 
30 години (Слика 0.16). 
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Слика 0.16: Македонците губат 25 години вработување во просек поради слабите резултати на пазарот на трудот. 
(Просечен број на изгубени години на продуктивно вработување, 2016) 

Жени 
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A. Кај етничките малцинства поголема 
е веројатноста дека се сиромашни. 

(Распределба на населението по етничка 
припадност, приходни квинтили) 

Б. Младите Роми во населби имаат 
помалку можности за изградба на 

човечки капитал. 
(Стапка на завршување на средно 
образование, 16-24 години, 2017 

година) 

В. Родовите разлики на пазарот на 
трудот создаваат значителни 

економски трошоци. 
(БДП загубен во ПЈР Македонија поради 

родовите разлики во учеството во 
работната лица, самовработувањето и 

претприемништвото) 

 

 

 

 

Извор: Пресметки на авторот врз основа на 
Анкетата за квалитетот на животот од 2017, 
самостојно утврдена етничка припадност. 

Извор: Регионално истражување за 
Ромите од 2017 година спроведено од 

УНДП – СБ - Европска комисија 

Извор: Куберес и Теигниер (2015) 

 
xxvii. Нееднаквоста во пристапот до економските можности значи помала социјална инклузија (Слика 

0.17). За изградба на стабилно, робусно општество од средна класа потребно е подобрување на 
активноста на поединците преку проширување на нивниот пристап до можностите. На пример, 
елиминирањето на родовите разлики на пазарот на трудот би можело да го зголеми годишниот БДП на 
ПЈР Македонија за околу 16 проценти. Бидејќи поединците кои се економски маргинализирани и не 
можат целосно да учествуваат во растот, се соочуваат со потешкотии при диверзификацијата на  
средствата, тие и понатаму се чувствителни на потреси. Поради тоа, напорите за подобрување на 
инклузијата се од критично значење како за растот така и за намалувањето на сиромаштијата. Во ПЈР 
Македонија, многу луѓе сѐ уште се сиромашни и исклучени од можностите за работа, меѓу кои етничките 
малцинства се најзастапени. Имено, етничките Албанци сочинуваат скоро 45 проценти од сите 
домаќинства во најдолниот доходен квинтил, а само 15 проценти од домаќинствата во најгорниот квинтил. 
Кај Ромите, стапките на завршување на формалното образование се значително пониски отколку кај 
нивните соседи кои не се Роми. Ранливите групи исто така се под ризик од влошување на здравјето, 
измерено со помош на основни показатели каков што е детската смртност. Системот на социјална 
заштита, особено социјалната помош, не придонесува доволно за социјалната инклузија, делумно поради 
тоа што фокусот се помести на поддршка на семејства со деца наместо да досегне директно до 
сиромашните и ранливите. Промовирањето на инклузијата не е цел сама по себе, туку е витално и да се 
надминат предизвиците поврзани со продуктивноста, бидејќи нееднаквата распределба на можностите за 
вработување и претприемништво врз основа на родова, етничка припадност односно друга лична 
карактеристика, придонесува за недоволна искористеност на трудот и капиталот. 

0.5 Предизвик за одржливоста: Воспоставување солиден 
институционален темел за долгорочен раст 

 
xxviii. Нецелосните или нееднаквите институционални реформи создадоа очекувања и надежи, но не ги 

испорачаа потребните резултати. ПЈР Македонија обично започнува смели реформи, но не секогаш ги 
завршува на начин кој доведува до создавање одржливи придобивки. Реформите често пати се запрени 
на половина пат, а најчесто не се спроведуваат подеднакво во сите институционални димензии. Постојат, 
на пример, цврсти докази дека ерозијата на државните институции во текот на политичката криза 2015-17 
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Слика 0.17: Избрани примери за доходна нееднаквост и нееднаквост во можностите во ПЈР Македонија. 
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година ја подри довербата во економијата и доведе до забавување на растот и на создавањето работни 
места. Нецелосното спроведување на реформите има влијание врз три области од критична важност за 
иднината на ПЈР Македонија: создавањето институции компатибилни со ЕУ, здравјето на фискалната 
сметка и квалитетот на животната средина.  
 

 

 
Забелешка: Просечниот СПУ е просек од 6 СПУ компоненти. 

Проценките се движат од -2,5 (слабо) до 2,5 (силно) за успешноста на 
управувањето. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоците на СПУ и 
Турирањето на моторот на растот и просперитетот во Западен Балкан 

(2017) Светска банка. 

Забелешка: Полната линија го покажува просекот за законските 
аспекти на капацитет, управување и ефикасност на јавните набавки. 

Испрекинатата линија е просекот за практичните компоненти. 
Извор: Податоци од Транспаренси Интернешенел (2011). 

 
xxix. Иако земјата рано започна со градење цврсти пазарно ориентирани институции, некои од нив и 

понатаму се зад истите во слични економии во однос на исполнувањето на стандардите на ЕУ. 
Макроекономските реформи, трговската отвореност  и усогласувањето со ЕУ се одвиваа помеѓу 1990-тите 
години и почетокот на 2000-тите години. Реформите на инвестициската клима ја искачија ПЈР Македонија 
на рангирањето според ДуингБизнис, а стратегијата за промовирање СДИ придонесе за зголемување на 
извозот. Меѓутоа, ова не беше проследено со политичка стабилност, отчетност, владеење на правото и 
спречување на корупцијата. Како што може да се види на Слика 0.18, согледувајќи го просекот од шесте 
области за Светските показатели за управување (СПУ) со резултатите кои се движат од –2,5 (слабо 
управување) до 2,5 (силно), во 2016 ПЈР Македонија постигна во просек –0.7. Медијалниот резултат на 
земјите кон кои тежнее, пет години пред секоја од нив да пристапи во ЕУ беше +0,5, а нивниот медијален 
резултат во 2016 година беше околу +0.74. Според Анкетата на извршното мислење на СЕФ за 2016 
година, нестабилноста на политиките и неефикасноста на бирократијата се помеѓу највисоките пет пречки 
за водење бизнис во ПЈР Македонија. Јазот помеѓу законите и праксата ја подрива делотворноста на 
државата и социјалната доверба.  На пример, според индексот на Транспаренси Интернешенел за 

                                                           
4 Во два од шесте показатели наведени во СПУ – квалитет на регулативи и делотворност на власите – ПЈР Македонија остварува резултат 
над медијаната во светот и повисок од најголем дел од структурно сличните земји. Меѓутоа, во другите четири области – политичка 
стабилност, глас и отчестност, владеење на правото и контрола на корупцијата – резултатите се многу послаби. 
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Слика  0.18: Управувањето во ПЈР Македонија е далеку 
послабо отколку кај земјите кон кои тежнее, пред тие да се 

приклучат во ЕУ. 
(Просечни светски показатели за управување) 

Слика 0.19: Јазот помеѓу законите и праксата ја подриваат 
делотворноста на државата и социјалната доверба.  

(Резултати за барањето за спречување корупција (резултат 0-
100)) 
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квалитетот на мерките за спречување на корупцијата, македонското судство доби 93 проценти од 100 за 
правната основа, но само 60 проценти за практичното спроведување (Слика 0.19). Слични вакви големи 
јазови постојат и во законодавството и во јавната администрација. Освен тоа, во изминатата деценија, 
прогресивното влошување на системот на тежа и контратежа ја подри довербата помеѓу луѓето и 
државата. Според тоа, од круцијално значење е повторно да се изгради и зацврсне социјална доверба за 
да се осигури дека властите ги имаат зад себе луѓето за да ги спроведат реформите потребни земјата да 
се придвижи на патеката на побрз одржлив раст и економска интеграција со ЕУ и остатокот од светот. 

 
xxx. Иако мерките за фискални стимулации можат да го поттикнат растот, сепак не можат да го одржат 

односно забрзаат. Владата има мал фискален простор за поттикнување на економијата и, доколку такво 
нешто се направи постојат ризици по фискалната одржливост кои треба да се разрешат. Благодарејќи на 
експанзивната фискална политика во изминатите неколку години, економијата растеше, создаваше 
вработувања и ја намалуваше  сиромаштијата. Фискалните политики функционираа бидејќи претходните 
заложби за стабилно макроекономско опкружување создадоа простор за контрациклични политики, но 
тој простор веќе е целосно искористен: односот помеѓу јавниот долг и БДП се зголеми од 23 проценти од 
БДП во 2008 година на 47,6 проценти во 2017 година. Без зголемување на јавните приходи или без 
подобрување на квалитетот на расходите, нема да има фискален простор за одржување, а уште помалку 
забрзување на економскиот раст. Освен тоа, кога фискалните мерки беа експанзивни, не се посветуваше 
многу внимание на поврзани фактори кои ги нагласуваат фискалните ризици, на пример, тековниот 
пензиски дефицит е поголем од 4 проценти од БДП и, со стареењето на населението, се очекува 
трошењето на пензии и понатаму да се зголемува. Исто така, само површно внимание се посветува на 
ефикасноста на јавните трошења во области како образованието, здравството, инфраструктурата и 
земјоделските субвенции. Доколку се споредат реалните трошења со минимумите потребни за да се 
постигне истото ниво на резултати, може да се види дека со реформирање на ефикасноста може да се 
остварат заштеди од над 13 проценти од вкупните јавни трошења. Во меѓувреме, резултатите во 
образованието и во здравството се влошуваат. Постои голем простор за зголемување на приходите преку 
подобрувањето на наплатата на даноците, која се карактеризира со широки даночни ослободувања, 
предизвици поврзани со наплатата и неформалност. Парадоксално, релативната успешност во примената 
на мерките за фискална стимулација за унапредување на економскиот раст, создавање вработувања со 
ниско ниво на вештини и намалување на сиромаштијата го одвлекоа вниманието од потребната фискална 
консолидација и реформа на јавната администрација.  

 
xxxi. Ограничените јавни ресурси и недостатокот од политики го спречија спроведувањето одлучни 

актции за запирање на заканите по животната средина како што се загадувањето на воздухот и 
природните опасности, кои се засилени поради климатските промени. Загадувањето на воздухот во 
ПЈР Македонија е помеѓу најлошите во Европа, а здравствените ризици се големи, со проценет годишен 
трошок еднаков на 3,2 проценти од БДП. Главните виновници, одговорни за повеќе од 90 проценти од 
емисиите, се патниот сообраќај, индустријата и енергетското производство, како и затоплувањето на 
домаќинствата, додека другите извори на загадување вклучуваат земјоделство, горење на отпадот и 
прашина од градежни активности. Загадувањето на воздухот е концентрирано, со тоа што над 45% го 
погодува Скопје, најголемиот град, и неколку локални производствени зони. И покрај воведувањето 
мерки како што се попис на загадувањето и системи за следење на квалитетот на воздухот, сепак постои 
потреба од поинтензивно спроведување на регулативите поврзани со животната средина. ПЈР Македонија 
исто така е многу изложена на природни несреќи како што се поплави, земјотреси, шумски пожари, суши, 
свлечишта и екстремни температури. Годишните штети на критичната инфраструктура предизвикани од 
опасности поврзани со климата, се очекуваат да се удвојат до 2020 година, а до 2080 година можат да 
бидат повеќе од пет пати поголеми. Една голема несреќа од поплава или земјотрес би можела да го 
измести од колосек економскиот раст, да ја погоди критичната инфраструктура, да предизвика загуби на 
земјоделските приходи и да го наруши руралното живеење. На пример, земјотрес со период на 
настанување еднаш во 250 години би погодил повеќе од 40 проценти од македонското население и би 
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чинел 50 проценти од БДП.  Токму затоа сега, повеќе од било кога, потребно е итно зајакнување на 
подготвеноста за итни случаи и другите аспекти на зголемувањето на отпорноста. 

0.6 Кон побрз, поинклузивен и одржлив раст: три меѓусебно 
зајакнувачки патеки 

 
xxxii. За да се приближи кон доходот на ЕУ и за да изгради силно општество од средна класа, ПЈР 

Македонија треба со поголема брзина да промовира побрз, поинклузивен и одржлив раст (Слика 
0.20). За да се постигне раст на продуктивноста, потребно е земјата да инвестира повеќе во човечки и 
физики капитал и да создаде опкружување кое овозможува раст на приватниот сектор. Потребно е 
зголемување на ефикасноста во распределбата за целосно да се искористи тековниот производствен 
капацитет на земјата. Надворешните пазари можат да обезбедат простор за македонската економија да се 
прошири и да ја олеснат прераспределбата на ресурсите, но искористувањето на надворешните 
можности во голема мера ќе зависи од подобрата домашна и регионална поврзаност. За да стане 
поконкурентна и динамична, на земјата ќе ѝ бидат потребни нови технологии и работна сила со повисоко 
ниво на вештини. Визијата е подобро поврзана, жива домашна економија која е вклучена во регионот и 
надвор од него, во насока на обезбедување стојалиште во полиња на силна компаративна предност.  

 
xxxiii. За да создаде квалитетни можности за доход и вработување, растот на продуктивноста треба да 

биде широкопојасен и да го опфати огромниот обем на неискористени човечки ресурси. Меѓутоа, 
недостигот од вештини на работната сила, а особено дополнителното влошување на вештините во 
изминатите неколку години, би можело да ги задуши напорите за зголемување на продуктивноста и 
проширување на економската активност. Токму затоа, итно е потребно да се овозможи стекнување 
вештини и обнова на системот на образование од раното образование па сѐ до обезбедување можности 
за доживотно учење. Отклучувањето на потенцијалот на локалната работна сила исто така бара и 
отстранување на нарушувањата и пречките кои ги одвраќаат луѓето – особено жените и малцинствата – 
од учеството во работната сила. Исто така, треба да се надминат и социоекономските јазови кои ги 
погаѓаат етничките малцинства, жените и жителите на одредени региони. Само доколку граѓаните можат 
целосно да го искористат својот продуктивен потенцијал и да ги зголемат приходите од нивниот труд, ПЈР 
Македонија ќе може да ја искорени сиромаштијата и да ја прошири средната класа. 
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Ефективно управување 

 
Фискална промисленост 

 
Подобрено управување со животната 

средина и отпорност на природни несреќи 
Извор: Авторите. 

 
xxxiv. Одржувањето иницијативи на долг рок зависи од тоа земјата да изгради отпорност на најразлични 

начини. Државните институции мора да одговараат на потребите на бизнисите и на граѓаните на начин 
на кој тие го координираат дизајнирањето на политиките и – ова е од критична важност – обезбедуваат 
владеење на правото. Фискалната одржливост е од витално значење за поддршката на растот на 
продуктивноста, заштитата на економијата од потреси и подобрувањето на испораката на јавни услуги. 
Подоброто управување со животната средина и градењето отпорност на несреќи и на климатските 
ризици не само што ќе помогнат да се одржи економскиот раст, туку ќе ги заштитат и најранливите. 

 
xxxv. ПЈР Македонија би можела да постигне поробустен, поинклузивен и одржлив развој така што ќе 

напредува долж три комплементарни патеки. Првата се фокусира на охрабрување на развојот на 
динамичен и конкурентен приватен сектор кој ќе биде двигател на прераспределбата на ресурсите и ќе 
поттикне поголема примена на технологии и иновации. Втората се фокусира на проширувањето на 
пристапот до економските можности преку вложување во човечки капитал и отстранување на пречките и 
дестимулациите кои ги блокираат работоспособните Македонци од пазарот на трудот. Од централно 
значење за овој пат е создавањето поефикасен и попрецизно насочен систем на социјална заштита кој ги 
штити домаќинствата од економски потреси. Третата патека се фокусира врз зајакнувањето на 
кредибилитетот на властите, односно градење на политичката волја преку потребните економски 
реформи, зајакнување на квалитетот на јавните институции и владеењето на правото, одржување на 
фискалната политика здрава за властите да можат да испорачуваат јавни услуги ефикасно и делотворно; и 
подобрување на управувањето со животната средина и стимулациите за промовирање економија со 
ниско ниво на јаглерод. Во рамките на овие три патеки, СДЗ утврди 10 области на реформи (Слика 0.21). 
 

 
 

Подобрување на 
можностите за 
работа за сите

Зголемување на 
продуктивноста

Слика 0.20: Клучните елементи за побрз, поинклузивен и одржлив раст во  
 ПЈР Македонија. 

Постигнување одржливост 
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Извор: Авторите. 

 
 

0.7 Патека I: Поттикнување подинамичен и поконкурентен приватен 
сектор 

 
xxxvi. Постигнувањето на македонската визија за проширување на економијата предводено од 

динамизмот на приватниот сектор и создавање добри работни места за нејзините граѓани, 
започнува со акција веднаш. Надоврзувајќи се на минатиот успех, земјата треба да продолжи со 
привлекувањето СДИ, како и да обезбеди дека новите СДИ ќе го поттикнат извозот со повеќе локални 
содржини. Бидејќи извозот е моторот на растот за една мала економија, тој мора да овозможи и трговија 
и транспорт. На домашниот пазар потребни се потези на политиките за поттикнување конкуренција, 
обезбедување делотворно користење на државната помош и намалување на јазовите и слабостите во 
спроведување на деловната регулатива во насока на подобрување на распределбата на ресурсите и 
привлекување и задржување на инвестициите. На локалните фирми им е потребна помош да ги изградат 
своите способности за иновации и усвојување нови технологии. На крајот, земјоделството, сектор кој 
заостанува, но сепак е значаен работодавач, има значителен потенцијал за раст на продуктивноста и 
извозот откако ќе се поправат сегашните недоследности кај распределбата на субвенциите и недоволно 
развиениот пазар на земјиште. Резултатот од интензивните акции во сите овие области треба да биде жив 
приватен сектор кој што може да ги поддржи високите стапки на раст и создавањето работни места, кои 
пак се потребните чекори за стекнување статус на земја со висок доход и конвергирање кон доходот на 
ЕУ. 

0.7.1 Подобрување на трговската поврзаност и интеграцијата во синџирот на 
вредности  

 
xxxvii. Политиките за провлекување СДИ треба да бидат насочени кон извозно ориентираните 

активности со висок потенцијал за поврзување со домашните фирми и, истовремено да ги подигнат 
стандардите за олеснување на трговијата и транспортот. Значителен дел од извозот во моментов го 
произведуваат странски инвеститори кои пристигнале во изминатите 10 години — како одговор на 
владината стратегија на користење стимулативни пакети за привлекување СДИ. Меѓутоа, од денес па 
натаму, ПЈР Македонија треба да привлекува извозно ориентирани СДИ кои подобро ќе се поврзуваат 
како со домашната економија така и со глобалните синџири на вредности (ГСВ). Сѐ поголемиот тренд на 

Патека 1: Поттикнување 
подинамичен и поконкурентен 

приватен сектор

Трговска поврзаност и интеграција во 
синџирот на вредности

Промовирање на пазарната конкуретност 
и воспоставување светско деловно 

опкружување

Зајакнување на способностите на 
фирмите и екосистемот за усвојување 
технологии и пристап на фирмите до 

финансии

Поттикнување модернизација на 
земјоделството

Патека 2: Развој на поконкурентен 
и прилагодлив човечки капитал и 

надминување на недостигот од 
можности

Овозможување луѓето да имаат квалитет 
и релевантни вештини во текот на 

целиот животен век

Намалување на дестимулациите и 
отстранување на пречките за учество во 

работната сила, особено за жените

Заштита на човечкиот капитал преку 
заштита на сиромашните и ранливите 

домаќинства од потреси и вложување во 
превентивна медицина и примарна 

заштита

Патека 3: Постигнување одржливост 
преку ефективно управување, 

фискална промисленост и подобрено 
управување со животната средина и 

отпорност кон природни несреќи

Обезбедување на владеењето на правото и 
градење способни јавни институции кои се 

одговорни пред граѓаните

Обезбедување фискална одржливост преку 
намалување на фискалните ризици, 

подобрување на ефикасноста на трошењата и 
подобрување на мобилизацијата на приходите

Инвестирање во интегрални политики за 
намалување на загадувањето на воздухот, 

градење отпорност на природни несреќи и 
климатски промени и промовирање раст со 

ниско ниво на јаглерод

Слика 0.21: Патеки за поттикнување на побрз, поинклузивен и одржлив раст во  
 ПЈР Македонија. 
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регионализација на производството за ГСВ претставува можност за земјата која ја надополнува 
интеграцијата во ЕУ: регионот Западен Балкан изобилува со неискористени можности за интегрирање на 
производството во сектори како агробизнисот, ИКТ, текстилот и туризмот. За да придобие од овие 
можности, земјата треба да ги намали трошоците од застоите во царинењето. ПЈР Македонија треба да ги 
рационализира постапките, да ги надгради царинските системи и да ги координира активностите на 
своите институции надлежни за извоз, како и со главните земји дестинации. За целосно да ги искористи 
можностите за извоз на услуги кои се отвораат поради напливот на технологии, поголемата мобилност на 
пазарот на трудот во рамките на Западен Балкан (промовиран, на пример, со меѓусебното признавање на 
стручните квалификации) би им овозможила на земјите да изградат критични маси како пазари. На 
крајот, надминувањето на преостанатите јазови во однос на главните транспортни коридори ќе ја 
подобри поврзаноста на ПЈР Македонија со надворешните пазари и ќе ја постави како регионален 
трговски и транспортен центар, а ребалансирањето на јавните расходи за инвестирање во одржувањето 
на транспортната инфраструктура и безбедноста на патиштата ќе овозможи заштита на човечкиот и 
физичкиот капитал.  

0.7.2 Унапредување на пазарната конкуренција и воспоставување деловно 
опкружување од светски ранг 

 
xxxviii. Политиките кои поттикнуваат здрава конкуренција во домашните пазари и активности за 

подобрување на деловното опкружување, се од централно значење за создавањето на многу 
потребниот динамизам во приватниот сектор. Во навистина конкурентно опкружување, 
најпродуктивните фирми создаваат вработувања ефикасно користење на економските ресурси. На 
хартија, македонските институции и регулатива за конкуренција го следат моделот на ЕУ, но во пракса 
постојат јазови. Пречките за влез во мрежни индустрии како што се електричната енергија и 
телекомуникациите и непотребните ограничувања на стручњаците како што се адвокати, сметководители 
и инженери, поттикнуваат загриженост за тоа дали приватните деловни потфати можат успешно да им 
конкурираат на претпријатијата во државна сопственост (ПДС). Што се однесува до реформите на 
деловната клима, земјата значително ја подобри својата состојба според меѓународните показатели, 
меѓутоа областите каде што треба да се посвети дополнително внимание се отпочнување нов деловен 
потфат (добивање на електрична енергија, запишување на имотот), законската рамка за фирмите 
(разрешување на несолвентноста, спроведување на договорите), постојаните и непредвидливите промени 
на регулативите, како и нееднаквиот и дискрециски надзор и спроведување.  

0.7.3 Зајакнување на способностите на фирмите и екосистемот за усвојување 
технологии и пристап на фирмите до финансии 

 
xxxix. Домашните фирми, особено малите и средините претпријатија (МСП) и ноите компании, имаат 

потреба од поддршка доколку сакаат да усвојат нови технологии, да иновираат и да имаат доволен 
пристап до финансии за да можат да одговорат на конкурентските притисоци. Денес тие се сочуваат 
со потешкотии во однос на пристапувањето до технологиите, финансиите и вештините за управување. 
Тековните јавни програми во ПЈР Македонија ги субвенционираат влезните елементи наместо да ги 
подобруваат способностите на фирмите. Програмите за поддршка на управувањето и технологиите треба 
да се нагласат.  Тие се покажале успешни во градењето на способностите на фирмите во земјите со висок 
доход и во давањето помош на претприемачите за да ги стекнат меките вештини кои сѐ повеќе се 
препознаваат како критичен елемент за успешноста на фирмите и усвојувањето на меѓународните 
стандарди за квалитет. Тие им помагаат на фирмите да привлечат финансии и ефикасно да ги водат 
своите деловни потфати. Во врска со пристапот до финансии, тековните програми можат да се 
рационализираат врз основа на проценката на пазарниот јаз. Поддршката на фирмите да се стекнат со 
можности да бидат поконкурентни и технолошки подобри, им помага да растат и да се развиваат во 
услови на променливи начини на производство и променливи извори на странски инвестиции. Бидејќи 
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способностите на фирмите во ПЈР Македонија не се обемно проучени, важно е да се вгради оценка на 
влијанијата за да се постигнат посакуваните исходи. 

0.7.4 Поттикнување модернизација на земјоделството  
 

xl. Подинамичен земјоделски сектор е од критично значење за широкопојасен раст и подобрени 
можности за вработување, особено за оние на дното од распределбата на доходот. Освен поддршката  
на приватниот сектор ориентиран кон извоз, од критично значење е да се обезбедат услови за 
земјоделството да расте и да создава подобри вработувања, што непосредно ќе им помогне на помалку 
квалификуваните работници во руралните области. Итен приоритет е да се ревидира државната помош 
во земјоделството односно погрешната распределба на ресурси што исто така спречува промени на 
техниките и подобрување на продуктивноста. Поефикасното користење на земјиштето ќе зависи од 
поефективниот пазар на земјиште, што пак зависи од реформирањето на системот на оданочување на 
земјиштето и поефективна примена на сегашните земјишни прописи. Со подобрувањето на механизмите 
за стимулации, треба да се зајакне интензитетот на физичкиот капитал и истражувањето и развојот во 
земјоделството во насока на поттикнување на растот и продуктивноста. Оттука, треба да се променат и 
политиките за да се реализира потенцијалот на земјоделството за извоз, создавањето работни места и 
придонеот кон растот, особено во агроиндустријата и туризмот. 

0.8 Патека II: Развивање конкурентен и прилагодлив човечки капитал 
и надминување на јазот од можности 

 
xli. Доколку сака да ги оствари своите тежнеења за општество од средна класа, ПЈР Македонија треба 

итно да преземе мерки за поттикнување на акумулацијата и подобрување на квалитетот на човечки 
капитал и надминување на јазовите во пристапот до економски можности. Како што глобалната 
економија станува сѐ пософистицирана, образованието и квалификациите на работната сила стануваат сѐ 
поважни и само вложувањето во човечкиот капитал може да им овозможи на македонските работници да 
станат и останат конкурентни. Квалификувана работна сила која веднаш може да се прилагоди на 
променливите околности е од критично значење за одржување на вработувањето и ограничување на 
нееднаквоста. Земјата треба да преземе итни мерки за подобрување на количеството на човечки капитал 
(измерено преку стапката на запишување во училиште, завршување на училиште и стапките на смртност 
на децата – сите овие се во моментов полоши отколку кај другите слични земји) и на квалитетот на 
човечкиот капитал (измерено според резултатите на меѓународните стандардизирани тестови, на кои 
учениците, во моментов, имаат слаби постигнувања). Освен вештините, исто така е важно да се намалат 
дестимулациите и да се отстранат пречките кои им попречуваат на одредени групи да дојдат до работно 
место. На крајот, човечкиот капитал треба да се заштити со намалување на здравствените ризици и 
заштита на сиромашните и ранливите од потреси. Зголемувањето на човечкиот капитал и надминувањето 
на јазовите на можности го поддржува растот, а повисокиот економски раст пак ќе овозможи 
понатамошен развој на човечките ресурси.  

0.8.1 Вградување квалитетни и релевантни вештини кај луѓето во текот на 
целиот животен век 

 
xlii. На македонските работници им требаат соодветни квалификации за да можат веднаш да се 

прилагодат на брзите промени на пазарот на трудот. Подобрувањето на квалитетот на образованието 
зависи од подобрувањето на квалитетот на наставата.  Според тоа, наставниците треба да се обучуваат со 
модерни наставни методи и механизми за осигурување квалитет за да се осигури квалитетот и 
релевантноста на она што се учи. Прво, потребни се инвестиции во ран детски развој и предучилишни 
програми за да се осигури подготвеноста за училиште, што пак е од витално значење за успешноста на 
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подоцнежните интервенции. Ова значи проширување на местата во училиште за деца на возраст од 3-5 
години, особено во руралните подрачја, како и за деца од посиромашни домаќинства. Основното, 
средното и високото образование, потоа може да се пренасочи од предавање содржини во изградба на 
вештини за критичко размислување, што пак може да се промовира со помош на добри механизми за 
следење на исходите од учењето и осигурување на квалитетот. За да имаме поквалитетни наставници 
исто така е потребно и практично искуство и систем за напредување на наставниците во своите кариери 
кој ќе овозможува награди за исклучителни постигнувања. На ниво на високо образование, внатрешните 
и надворешните механизми за осигурување квалитет можат да обезбедат спремност на дипломираните 
студенти за работните места. Ревидираните формули за финансирање на секое ниво на образование, ќе 
создадат повеќе стимулации за квалитетно работење. На крајот, усвојувањето проактива стратегија за 
овозможување непречен премин на учениците од училиште на работа, ќе ги поттикне учениците да се 
стекнат со вештини релевантни за нивната работа. Програмите во високото образование треба да усвојат 
модерни педагошки практики и содржини релевантни за работата, да се оддалечат од тесното 
образование поврзано со занимањето и да се приближат кон поопштото техничко образование, потесно 
да соработуваат со работодавачите и да обезбедуваат информации кои ќе им помогнат на учениците да 
изберат курсеви со поголема пазарна вредност. Градењето вештини во текот на животниот циклус 
овозможува Македонците целосно да го искористат својот продуктивен потенцијал. 

0.8.2 Намалување на дестимулациите и отстранување на пречките за учество 
во работната сила, особено за жените 

 
xliii. За да се зголеми учеството на пазарот на трудот и да се намалат тековните загуби на националниот 

доход, ќе бидат потребни низа интервенции. Обезбедувањето поддршка за жените, на пример преку 
зголемување на пристапот до квалитетна нега за децата и постарите лица, им овозможува на жените да 
работат во своите најпродуктивни години. Преиспитувањето на политиките за семејно отсуство 
придонесува за промовирање на учеството на татковците во негата на новороденчињата. Кампањи за 
подигање на свеста и јавно образование чувствително на родовите аспекти во голема мера 
придонесуваат за спротивставување на традиционалните општествени норми и другите пречки кои сѐ 
уште ги спречуваат жените да ги вршат економски активности и има значајно влијание врз родовата 
еднаквост и активацијата на жените. Создавањето повеќе примери и предводници може да ги измени 
очекувањата на младите жени за тоа што тие можат да постигнат, како и да ја зголеми толеранцијата на 
мажите за моќта на жените надвор од домот. Меѓутоа, исто така е важна и поддршката на кампањите за 
комуникација со прописите за да се поттикне родова еднаквост. На пример, вметнувањето родово 
ориентирани одредби во колективните договори преку социоекономскиот совет, спроведувањето 
прописи за спречување на дискриминацијата и усвојувањето механизми за следење на родовата 
еднаквост можат да поттикнат поотворен начин на размислување за улогата на жените во продуктивното 
општество. Намалувањето на даночното оптоварување на платите под просечната плата и менувањето на 
правилата за социјалната заштита така што нема да се казнуваат корисниците кои што работат, ги 
намалува дестимулациите за работење. Подобро осмислените даночни интервали за вработените со 
ниски приходи можат да ги зајакнат стимулациите за барање на работа и за работење повеќе часови. На 
сличен начин, реформирањето на правилата за квалификување за социјална помош во насока на 
постепено повлекување на надоместоците кога луѓето ќе добијат вработување и наместо тоа, ќе им се 
обезбедат дополнителни надоместоци за да се осигури дека ќе добиваат одреден минимален приход, 
исто така ќе придонесе работењето да биде попривлечно. На крајот, намалувањето на ограничувањата во 
однос на вработувањата со скратено работно време, на ограничен временски период и сезонските 
вработувања би им овозможило на работодавачите да го испитаат квалитетот на работниците односно 
работниците ќе имаат поголеми можности да се стекнат со драгоцено искуство, имајќи ја предвид 
потребата за постигнување внимателна рамнотежа помеѓу правичноста и флексибилноста. 
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0.8.3 Заштита на сиромашните и ранливите домаќинства од потреси и 
намалување на смртноста кај децата и зачестеноста на незаразни 
болести 

 
xliv. Насочената социјална помош, проширените социјални услуги, подобриот пристап до здравствена 

заштита, како и промовирањето поздрав стил на живеење би можеле да придонесат за заштита на 
сиромашните и ранливите домаќинства од потреси. Во затегнати фискални услови, социјалната помош 
треба да биде пренасочена од категорички програми во програми зависни од имотната состојба на 
корисниците, така што поголем дел од сиромашните ќе бидат заштитени од потреси кои дополнително би 
го намалиле нивниот животен стандард. Тековните политики за социјална помош, кои им даваат 
приоритет на надоместоците поврзани со децата наместо да наменуваат парични надоместоци за 
сиромашни семејства, треба да се преиспитаат, а потребно е да се прошири финансирањето за 
програмата за социјална парична помош насочена главно за поддршка на сиромашните семејства. За да 
се унапреди пристапот до можностите за работа, важно е да се обезбедат други услуги кои можат да ги 
зголемат можностите за вработување и да ги намалат пречките за сиромашните домаќинства. 
Посветувањето посебно внимание на етничките малцинства може да придонесе за намалување на 
нивното систематско исклучување од економските можности. Исто така, институционалната и 
вонинституционалната нега во ПЈР Македонија, која во моментов е дефицитарна, треба да се прошири и 
да опфаќа не само деца и лица со посебни потреби, туку и други возрасни лица со потреби како и 
постари лица, со што би им се овозможило да членовите на семејството кои имаат обврска да се грижат 
за овие лица, поактивно да учествуваат во работната сила. Во контекст на фискалната консолидација, 
овие инвестиции треба да се финансираат од придобивките од зголемената ефикасност во управувањето 
со јавните финансии и ребалансирањето на јавните трошења. Исто така, постои итна потреба за 
надградба на примарната здравствена заштита за да се подобрат здравствените исходи, особено за 
малите деца под петгодишна возраст преку, на пример, темелна анализа на здравствената заштита која 
понатаму би го насочила ребалансирањето на примарната здравствена заштита и специјалистичките 
услуги, подобрена покриеност со лекови и усогласување на цените на лековите со меѓународните 
најдобри практики. Би можело да се размисли и за инвестиции за подобрување или за проширување на 
постојната физичка инфраструктура. На крајот, разработката на внатрешна стратегија за поздрав стил на 
живот (на пример, обесхрабрување појави како пушење и прекумерна дебелина) може да придонесе за 
намалување на зачестеноста на незаразните болести, особено дијабетес и рак на бели дробови и 
зголемување на продуктивниот живот на многу Македонци. 

0.9 Патека 3: Постигнување одржливост преку ефективно 
управување, фискална промисленост и подобрено управување со 
животната средина и отпорност кон потреси 

 
xlv. ПЈР Македонија треба веднаш на преземе мерки за да осигури дека нејзините напори за 

реализирање на визиите за раст и инклузија се одржливи. Овие потези треба да бидат насочени кон 
три критични области каде што структурните проблеми или проблемите кои тукушто се појавуваат 
претставуваат ризик за инклузивниот раст. Првата област е поврзана со потребата да се обезбеди 
владеењето на правото и отчетноста на властите. Втората е поврзана со ризиците за фискалната 
одржливост, додека пак третата е поврзана на проблемите на животната средина и потребата да се 
разреши прашањето на раст со ниско ниво на јаглерод и зголемување на отпорноста на природни 
несреќи и климатски промени. 

0.9.1 Обезбедување на владеењето на правото и градење способни јавни 
институции кои се одговорни пред граѓаните 
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xlvi. Капацитети и отченоста на властите, кои се од непроценливо  значење за владеењето на правото, 
треба да се изградат со спроведување низа потези на јавни политики. Иако ПЈР Македонија оствари 
значителен напредок во разработувањето на законската рамка за поддршка на пазарната економија, 
сепак многу е помал напредокот во однос на капацитетите и отченоста на властите.  Земјата е зад другите 
слични земји по категориите како што се политичка стабилност, глас и отчетност, владеење на правото и 
контрола на корупцијата. Заложбите за стабилност на политиките и напорите за зголемување на 
ефикасноста на администрацијата би придонеле за подобрување на деловното опкружување и отчетноста 
на властите. Законската, политичката поддршка, како и поддршката на јавните политики за медиумите 
како агенти за отчетност и за зголемување на истражувачкото новинарство, со текот на времето може да 
придонесат за намалување на политизираноста и корупцијата во владините институции. 

0.9.2 Обезбедување фискалната одржливост преку намалување на фискалните 
ризици, подобрување на ефикасноста на трошењата и подобрување на 
мобилизацијата на приходите 

 
xlvii. Намалувањето на ризиците за фискалната одржливост бара контрола над пензиските трошења, 

подобра контрола на долговите на претпријатијата во државна сопственост (ПДС), поголема 
дисциплина во однос на финансиското управување од локалните власти, решавање на прашањето на 
ефикасноста на таквите трошења и зголемување на наплатата на даноците. Пензиските трошења, 
најголемиот извор на фискален ризик, треба да бидат ограничени со тоа што ќе се зголеми стапката на 
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување и ќе се ограничи индексацијата во однос на индексот 
на цени на мало на кус рок, а на среден рок ќе се и зголеми возраста за пензионирање. ПДС, чија 
задолженост се влошуваше, бараат поблиско следење и финансиски надзор, со посебно внимание на 
покривањето на трошоците. На локалните власти им е потребна поголема фискална дисциплина и 
поголема отчетност, особено во однос на заостанати обврски на буџетот и општинските задолжувања, 
како и капацитетот за ефикасно и делотворно спроведување на јавните услуги. Исто така, тие треба да 
имаат постабилна база на приходи преку зајакнато оданочување на имотот. Она што е најважно, 
поефикасните јавни расходи, особено за образование, здравство, инфраструктура и земјоделски 
субвенции, во време на фискална консолидација, би можеле да доведат до значителни заштеди. На 
крајот, за надминување на структурните слабости во јавните финансии на ПЈР Македонија, може да се 
соберат повеќе приходи од даноци, на пример, со преиспитување и укинување на даночните олеснувања 
по одреден преоден период. Прегледот на даночните стапки исто така би можел да појасни кои стапки би 
можеле да се зголемат – можеби стапките поврзани со ‘данок на грев’ на ставки кои имаат штетни 
влијанија по здравјето односно животната средина, бидејќи тоа може да генерира одредена поддршка од 
јавноста, а може да се посвети внимание и на зголемувањето на прогресивноста на оданочувањето на 
личните приходи. На крајот, даночната администрација очајно треба да се модернизира, а доброволното 
плаќање даноци да се унапреди, што ќе придонесе за намалување на неформалната економија.  

0.9.3 Инвестирање во интегрирани политики за намалување на загадувањето на 
воздухот, градење отпорност на природни несреќи и климатски промени и 
промовирање раст со ниско ниво на јаглерод 

 
xlviii. Природните ресурси треба да се управуваат на начин што ќе придонесе за одржување на 

животниот стандард, избегнување на штетните влијанија по здравјето, премин на патека со ниско 
ниво на јаглерод без подривање на снабдувањето со енергија, како и градење поголема отпорност 
кон природните несреќи и климатските промени. За да се избегне влошувањето на недостигот од вода, 
потребно е да се реши неефикасното управување со водите, за што пак е потребна рехабилитација на 
старата инфраструктура. За спротивставувањето на големата закана по јавното здравје предизвикана од 
загадувањето на воздухот, потребно е поцврсто спроведување на регулативите за животната средина (врз 
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основа на директивите на ЕУ за квалитетот на воздухот), како и за инвестиции во модерни технологии за 
да се осигури усогласеност со регулативите. За управување со емисиите на јаглерод, енергетскиот сектор 
треба да се извлече од состојбата за зависност од јаглен, да ја подобри безбедноста и ефикасноста на 
снабдувањето со енергија и да ја зголеми енергетската ефикасност со тоа што ќе се сврти кон обновливи 
извори на енергија (мали хидроцентрали, биогас, сончева и ветерна енергија) и нивно интегрирање во 
регионалниот енергетски пазар. Изготвувањето национални програми и јавни политики за намалување на 
влијанијата на климата и несреќите во приоритетните сектори, претставува прв чекор кон намалување на 
ризиците по инфраструктурата.  Освен тоа, потребни се и подобрувања во системот за постапување во 
итни случаи. 

0.10 Искористување на можностите кои се појавуваат сега за да се 
смени брзината и да се унапредат клучните цели 

 
xlix. Сегашниот контекст ѝ нуди на ПЈР Македонија реална можност да го продолжи приближувањето до 

ЕУ. Две можности се истакнуваат. Првата произлегува од политичките разбирања кои се приближија едни 
до други во изминатата година и ја надминаа политичката криза (2015-17 година) која создаде 
несигурност и ги запре реформите. Нејзиното разрешување треба да овозможи обновување на 
напредокот на планираните реформи. Неодамнешната политичка стабилизација исто така овозможи 
начелен договор со Грција во однос на името на земјата и интензивирање на планот за пристапување во 
ЕУ.  

 
l. Пристапувањето кон ЕУ може да биде моќна направа за унапредување и одржување на напорите за 

спроведување на реформските напори.  Меѓународното искуство јасно покажува како процесот на 
пристапување може да го забрза конвергирањето кон добросостојба. Најуспешните земји целосно го 
прифатија законодавството на ЕУ и спроведоа најголем дел од тоа законодавство веднаш за да се 
заштитат од ризиците на донесување штетни политики. Законодавството на  ЕУ кое опфаќа широк спектар 
на области, треба да биде скроено според контекстот на земјата – мора да се внимава да се изнајде она 
што одговара најсоодветно. Потреба од посебно внимание имаат и локалните ограничувања кои 
законодавството на ЕУ можеби не ги опфаќа целосно. На пример, за образованието, квалификациите и 
способностите на фирмите во ПЈР Македонија најверојатно ќе биде потребно да се посвети поголемо 
внимание од она што е опфатено со законодавството на ЕУ, иако ЕУ и другите меѓународни финансиски 
институции се добро позиционирани да помогнат во сите овие области.  
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Табела 0.1  Подредување по приоритет на критериумите за областите на јавните политики 
 

Приоритетни области на политики 

Зголемување 
на 

продуктивно
ста 

Подобрување 
на 

можностите 
за работа за 

сите 

Постигнувањ
е одржливост 

Највисоко 
очекувано 
влијание 

Обезбедување на владеењето на правото и градење способни јавни 
институции кои се одговорни пред граѓаните 

   

Овозможување на луѓето да имаат високо квалитетни, релевантни 
вештини во текот на целиот животен циклус 

   

Зајакнување на способностите на фирмите и екосистемот за 
усвојување технологии и пристап на фирмите до финансии 

   

Подобрување на трговската поврзаност и интеграција во синџирот 
на вредности 

   

Промовирање на пазарната конкуренција и воспоставување светско 
деловно опкружување 

   

Високо 
очекувано 
влијанија 

Намалување на дестимулациите и отстранување на пречките за 
учество во пазарот на трудот, особено за жените 

   

Осигурување фискална одржливост преку намалување на 
фискалните ризици, подобрување на ефикасноста на трошењето и 
мобилизирање повеќе приходи  

   

Инвестирање во интегрирани политики за намалување на 
загадувањето на воздухот, градење отпорност кон природни 
опасности и климатски промени и промовирање раст со ниско ниво 
на јаглерод 

   

Заштита на човечкиот капитал преку заштита на сиромашните и 
ранливите домаќинства и инвестирање во превентивна медицина и 
примарна заштита 

   

Поттикнување модернизацијата на земјоделството    
Легенда на по, очекувани 
влијанија: Највисоко Високо Средно 

 

   

Извор: Авторите. 
 

li. Разрешувањето на политичката криза дава можност да воспоставување нов консензус за иднината 
кој ќе го води процесот на пристапување во ЕУ, ќе овозможи да се донесат тешки одлуки и ќе го 
разблажи отпорот кој произлегува од постојните интереси. Обновената политичка стабилност дава 
можности за зајакнување на институциите и утврдување на долгорочните заложби на јавните политики. 
Успешните транзициски економии, како што се оние на Балтикот и во Централна Европа, изградија силни, 
будни и кредибилни јавни институции кои ги опслужуваат сите во општеството. Подобрувањето на 
квалитетот на државните институции е потребно за надминување на функционалните предизвици на 
растот, инклузијата и одржливоста.  

 
lii. Првите десет области на политики утврдени во СДЗ се во голема мера усогласени со сегашните 

околности во ПЈР Македонија. Иако итни мерки треба да се преземат во сите области на јавните 
политики, сепак влијанијата на различните мерки ќе бидат различни дури и во рамките на една област на 
јавни политики. Поставувањето на приоритетите се одвиваше во две фази. Прво, врз основа на доказите и 
анализата на СДЗ, беа утврдени 10 приоритетни области и тоа: 4 за патека  I, 3 за патека II и 3 за патека 
III.  Второ, тимот на СДЗ се повика на наодите на дијагностиката, мислењата на експертите, како и 
консултациите со чинителите5 за да ги групираат десетте приоритетни области во смисла на нивните 

                                                           
5 Тимот на СДЗ спроведе интервјуа и работилници во ПЈР Македонија со владини службеници, академската заедница, групи од граѓанското 
општество, претставници на приватниот сектор и развојните партнери за потребите на утврдување на обврзувачките ограничувања и 
успешните искуства поврзани со растот и инклузијата (видете го Поглавје 7). 
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очекувани влијанија врз продуктивноста, подобрување на можностите за работа за сите и постигнување 
одржливост (Табела 0.1). Освен тоа, за секоја област, тимот на СДЗ препорачува потези за политиките 
(„Што е потребно?“) за да ја конкретизира агендата за јавните политики (Табела 0.2). Тие претставуваат 
основна агенда за премин кон поробустен, инклузивен и одржлив раст, вклучувајќи и временска динамика 
за завршување на секоја од активностите за јавните политики врз основа не очекуваниот степен на 
сложеност. Постојат забележителни надополнувања помеѓу приоритетите. Опфаќањето на синергиите, 
утврдувањето на редоследот и изградбата на институционалните капацитети за дизајнирање и 
спроведување реформи, ќе биде од критична важност за максимизирање на влијанието врз 
продуктивноста, работните места и одржливост. 

Табела 0.2: Резиме на приоритетните области за ПЈР Македонија и одредени избрани активности за јавните политики 
Приоритетни области Избрани приоритетни потези 

 Средно                 Очекувани влијанија                  Високо     
 

Обезбедување на 
владеењето на правото и 
градење способни јавни 
институции кои се 
одговорни пред граѓаните 

Зајакнување на механизмите 
за осигурување на слободата 
на печатот и организациите 
на граѓанското општество. 

Зголемување на 
транспарентноста и 
отчестноста на 
донесувањето одлуки на 
владата и градење на 
капацитетите на јавниот 
сектор. 

Осигурување на 
независноста, отчетноста и 
професионализмот на 
судскиот систем. 

Временски хоризонт за 
спроведување    

Овозможување на луѓето да 
имаат високо квалитетни, 
релевантни вештини во 
текот на целиот животен 
циклус 

Инвестирање во развојот на 
работната сила, 
подготвеноста за работа и 
информатичките системи за 
пазарот на трудот, за 
поддршка на посредувањето 
при вработување. 

Воспоставување широка 
стратегија за зајакнување на 
квалитетот и релевантноста 
на основното, средното, 
високото и техничкото 
образование. 

Вложување во  првите 
години (рано детско и 
предучилишно 
образование), особено за 
сиромашните. 

    
Зајакнување на 
способностите на фирмите и 
екосистемот за усвојување 
технологии и пристап до 
финансии 

Рационализирање на 
програмите за поддршка за 
пристапот на фирмите до 
финансиите. 

Консолидирање на 
тековните програми на ниво 
на фирма за постигнување 
економии од обем и 
преструктуирање  на јавната 
поддршка односно 
прекинување од 
субвенционирање на влезни 
елементи и овозможување 
надградба на фирмите. 

Комбинирање стратегија за 
поддршка на инвестиции за 
сектори со висок потенцијал, 
со интервенции поврзани со 
осознавање на извозниот 
потенцијал за да се намалат 
трошоците на фирмите за 
откривање на потенцијалот 
од воведување нови 
производи и продирање на 
нови пазари. 

    
Подобрување на трговската 
поврзаност и интеграција во 
синџирот на вредности 

Олеснување на мобилноста 
на трудот за да се унапреди 
трговијата со услуги, 
намалување на 
нецаринските пречки за 
трговијата на стоки и 
зајакнување на системите за 
промоција на извозот. 

Затворање на 
инфраструктурните јазови во 
клучните транспортни 
коридори и ребалансирање 
на трошењата за вложување 
во патно и железничко 
одржување и безбедноста во 
сообраќајот на патиштата. 

Подобрување на меката 
поврзаност (фокусирање на 
граничните премини и 
трговската и транспортната 
логистика). 
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Приоритетни области Избрани приоритетни потези 
 Средно                 Очекувани влијанија                  Високо     

 

Промовирање пазарна 
конкуренција и 
воспоставување светско 
деловно опкружување 

Надминување на 
недостатоците и слабостите 
во регулаторната рамка кои 
го попречуваат деловното 
опкружување. 

Зајакнување на 
делотворноста на рамката за 
политики за конкуренција и 
подобрување на 
делотворноста на државната 
помош. 

Промовирање услови во 
прилог на конкуренцијата во 
клучните пазари преку 
зајакнување на неутралноста 
на приватниот сектор, 
промовирање влез во 
мрежни индустрии и 
отстранување на пречките за 
конкуренцијата во стручните 
услуги. 

    
Намалување на 
дестимулациите и 
отстранување на пречките за 
учество во пазарот на 
трудот, особено за жените. 

Реформирање на системот 
на даноци и надоместоци за 
да се поттикне учеството во 
работната сила. 

Проширување на 
достапноста на установите за 
грижа на децата и постарите 
лица и промовирање 
промени во однесувањето за 
да се посигне родов паритет 
во вработувањето. 

Намалување на 
ограничувањата во однос на 
вработувањето со скратено 
работно време, на одреден 
период и сезонската работа. 

    
Осигурување фискална 
одржливост преку 
намалување на фискалните 
ризици, подобрување на 
ефикасноста на трошењето и 
мобилизирање повеќе 
приходи  

Зголемувањето на даночната 
усогласеност и 
прогресивност. 

Зајакнување на ефикасноста 
на јавните трошења. 

Надминување на фискалните 
ризици (пензии, општински 
финансии, ПДС) и 
зајакнување на 
транспарентноста и 
кредибилитетот на јавните 
финансии. 

    
Инвестирање во 
интегрирани политики за 
намалување на 
загадувањето на воздухот, 
градење отпорност кон 
природни опасности и 
климатски промени. 

Премин на енергетскиот 
сектор на патека на развој со 
ниско ниво на јаглерод, 
подалеку од тековната 
зависност од јаглен, 
истовремено подобрувајќи 
го обезбедувањето и 
ефикасноста на 
снабдувањето со електрична 
енергија. 

Подобрување на 
спроведувањето на 
националната програма за 
меѓуагенциска координација 
за управување со ризиците 
од несреќи и градење 
отпорност на климатски 
промени. 

Усвојување сеопфатен 
пристап кон намалувањето 
на загадувањето на воздухот. 

    
Заштита на човечкиот 
капитал преку заштита на 
сиромашните и ранливите 
домаќинства и инвестирање 
во превентивна медицина и 
примарна заштита. 

Спроведување интегрална 
политика за поздрав 
животен стил за да се 
намали зачестеноста на 
незаразни болести. 

Проширување на пристапот 
до здравствената заштита за 
да се намали смртноста кај 
децата и подобро да се 
управува со незаразните 
болести. 

Пренасочување на фокусот 
на социјалната помош од 
програми базирани на 
категории на програми 
базирани на имотната 
состојба, и обезбедување 
повеќе социјални услуги. 
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Приоритетни области Избрани приоритетни потези 
 Средно                 Очекувани влијанија                  Високо     

 

Поттикнување 
модернизацијата на 
земјоделството. 

Промовирање на 
вклученоста на МСП од 
агробизнисот во синџирите 
на вредности, зајакнување 
на санитарните и 
фитосанитарните услуги и 
овозможување укрупнување 
на земјиштето и пристап до 
пазарот. 

Воспоставување систем за 
оданочување на руралното 
земјиште и олеснување на 
продажбата на 
необработувано земјоделско 
земјиште во државна 
сопственост. 

Рационализација на 
земјоделските субвенции од 
директни исплати во мерки 
зависни од инвестиции. 

    

Легенда за временскиот 
хоризонт: 

Краток рок                         
Краток/среден рок    
Среден рок               

Извор: Авторите. 
 

0.11 Јазови во процесите и во знаењето, и податоци 
 

liii. Оваа СДЗ се потпира на претходните анализи и публикации, новите анализи и, веројатно и 
најважно, консултациите и постојаниот дијалог со чинителите во ПЈР Македонија. Во дискусиите, 
имаше широк консензус во однос на предизвиците со кои се соочува ПЈР Македонија, како и што треба 
да биде приоритет. 

 
liv. При утврдувањето на јазовите во знаењето, СДЗ нагласи одредени области каде нови информации би 

придонеле за подобро осмислување на јавни политики базирани на докази. Беа утврдени следниве 
недостатоци: 

• Што е главната причина за неодамнешното намалување на непаричните показатели на 
добросостојбата? 

• Колку луѓе има во ПЈР Македонија? 
• Како стојат етничките малцинства? 
• Каде се дознаките од странство? 
• Каков е односот помеѓу извозот, увозот и продуктивноста? 
• Колкав е потенцијалот на земјата за интегрирање во глобалниот синџир на вредности? 
• Како локалните фирми подобро да се поврзат со извозно насочените СДИ? 
• Какво е влијанието на државната помош? 
• Како резервациските плати влијаат врз исходите на пазарот на трудот? 
• Кои се главните предизвици за подобрување на квалитетот на јавните институции во ПЈР Македонија? 

lv. Надминувањето на јазовите во податоците е од есенцијално значење за изготвување политики 
базирани на докази.  ПЈР Македонија треба да собира, обработува и да овозможува достапност за 
јавноста на важни примарни податоци кои би го поддржале донесувањето одлуки за јавните политики 
базирани на информации. Пописите на населението и домаќинствата во најголем дел од земјите се 
спроведуваат на секои 10 години и се предуслов за производство на висококвалитетни макроекономски и 
микроекономски податоци. Меѓутоа, последниот попис во ПЈР Македонија е постар од 15 години, датира 
од 2002 година, што го прави спроведувањето нов попис најважен приоритет за податоци. Координирани 
напори од страна на различните чинители се исто така потребни за да се подобри зачестеноста на, и 
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пристапот на јавноста до податоците. Ограниченото финансирање и техничките капацитети за да се 
обезбеди квалитет, често пати ги обесхрабруваат јавните институции од јавно споделување на собраните 
податоци. Пристапот до микроподатоците исто така треба да се подобри со цел да се подобри дебатата 
за дизајнот на јавните политики. Најчесто, за да се пристапи до вакви информации потребни се долги 
постапки, а самиот пристап понекогаш е овозможен само во претходно определени обезбедени 
простории односно во согласност со ограничувачки договори. Тимот на СДЗ е особено благодарен на 
властите на ПЈР Македонија за тоа што овозможија значаен пристап до податоците за оваа анализа, 
вклучувајќи и микроподатоци за домаќинства и податоци на ниво на фирми. 

 
lvi. Приоритетите на јавните политики презентирани тука се засновани на денешната реалност, светот на 

утрешнината носи со себе дополнителни предизвици и можности. Брзото менување на технологијата 
значи дека економиите треба да ги адаптираат своите вештини на побарувачката преку флексибилни 
регулативи, распределба на ресурси, капацитетите на фирмите за усвојување нови технологии, како и 
капацитетите за прилагодување.  Иднината може во ПЈР Македонија да донесе камиони без возач, некои 
производствени работи да бидат преземени од роботи, како и паметни земјоделски стопанства кои можат 
да ја уредуваат ДНК на растенијата. Што сето ова може да значи за ПЈР Македонија и што може земјата да 
направи за да се подготви за новите предизвици и да ги искористи новите можности? Доколку владата 
преземе мерки во однос на областите утврдени во оваа СДЗ, македонските работници и фирми ќе бидат 
подобро подготвени да научат и применуваат нови технологии, како и да ги искористат можностите онаму 
каде пазарите растат. 

0.12 Структура на СДЗ 
 
 

lvii. Поглавјето 1 го претставува контекстот на земјата. Поглавјето 2 ја анализира сиромаштијата, споделениот 
просперитет и пазарот на трудот. Поглавјето 3 содржи проценка на трендовите и двигателите на растот и 
создавањето работни места. Овие поглавја, на тој начин, ги градат доказите кои ги поддржуваат 
заклучокот на СДЗ дека ПЈР Македонија треба да ја зголеми продуктивноста, да ги подобри можностите за 
вработување за сите, како и да осигури одржливост на развојните придобивки. Поглавјата 4 до 6 ги 
прикажуваат трите патеки за постигнување на овие цели, и тоа: Поттикнување подинамичен и 
поконкурентен приватен сектор; Развој на поконкурентен и прилагодлив човечки капитал и надминување 
на недостигот од можности; и Постигнување одржливост преку ефективно управување, фискална 
промисленост и подобрено управување со животната средина и отпорност кон природни несреќи. На 
крајот, Поглавје 7 содржи приоритети на јавните политики како основа за дијалогот во ПЈР Македонија. 

 
 
 
  



Систематска Дијагностика На Земјата | Постигнување Посветла Иднина За Сите

Поглавје 1. Контекст за земјата

Ресторанот на Жарко отсекогаш бил популарно 
место во Штип. Редовните гости сакаат да седат 
подолго за да разговараат за тековните настани. 
Бидејќи тој сака да слуша, со години има собрано 
многу приказни. Како оние поврзани со земјотресот 
во 1963 година и колку било тешко семејствата 
одново да почнат. Или приказните за децата кои се 
преселувале во Австралија и праќале фотографии со 

кенгури. Тој, исто така, видел како расположението 
за перспективите на земјата се менува во зависност 
од промените во дискусијата за името на земјата 
и можноста за приклучување кон Европската унија. 
Тој се надева дека наскоро ќе се реши прашањето за 
името, така што заедно со своите сограѓани ќе го 
очекува она што може да донесе иднината.

Решат Амети
Од традицијата
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1. Контекст на земјата 
 
1.1 ПЈР Македонија е мала земја со среден доход, со стратешка 

локација склона на опасности и со демографски предизвици 
 
1. ПЈР Македонија е мала земја без излез на море, со средно-висок доход, на Балканскиот полуостров. 
Врз основа на последниот попис во 2002 година, бројот на населението се проценува на околу 2 милиони, од кои 
скоро 25 проценти живеат во главниот град, Скопје, а околу 40 проценти живеат во руралните подрачја. 
Зафаќајќи површина нешто помала од Белгија, континенталната ПЈР Македонија се граничи со Албанија, Бугарија, 
Грција, Косово и Србија. Нејзината географија се карактеризира со централна долина формирана со реката 
Вардар и врамена по границите со планински масиви. Околу 80 проценти од нејзината територија се состои од 
ридови и планини. Земјата е стратешки поставена на крстосницата на двата главни европски транспортни 
коридори, но сепак зависи од соседите за транзитот на стоки. Најблиското пристаниште е Солун во Грција, на 
околу 90 километри јужно од границата по пат.6 Во 2017 година, бруто домашниот производ (БДП) по глава на 
жител изнесуваше околу 13.600 УСД, односно околу 37 проценти од просекот за 28-те земји членки на Европската 
унија (ЕУ). 
 
2. ПЈР Македонија е мултиетничка земја во текот на целата своја историја. Како и голем дел од 
регионот Западен Балкан, земјата историски е крстопат на многу култури и етникуми. Според последниот попис во 
2002 година, етничките Македонци сочинуваат 64 проценти од вкупното население, етничките Албанци 25 
проценти, другите етнички групи како што се Турците околу 4 проценти, а Ромите се околу 3 проценти (Слика 
1.1.).7 Делот на етничките Македонци малку се намали од 1950-тите години, а помеѓу 1953 и 2005 година делот на 
етничките Албанци се зголеми од 12,5 на 25 проценти.  Меѓутоа, бидејќи има 16 години од последниот попис, не е 
можно точно да се процени сегашната етничка распределба. И покрај разликите, луѓето живеат заедно релативно 
мирно, но се чини дека од време на време постојат тензии кои имале сериозни последици за развојот на земјата 
(на пример, меѓуетничкиот конфликт од 2001 година).  

 
  

                                                           
6 Двата паневропски коридори ја сечат земјата (Коридорот VIII во правец исток – запад и Коридорот X во правец север - југ), но квалитетот 
на патот и нецелосната железничка пруга на коридорот VIII ја ограничуваат нивната полезност. 
7 Најновите проценки укажуваат дека Ромите би можеле да сочинуваат околу 12 проценти од населението. Видете ги Рајнголд Д., Оренстин 
М.А. и Вилкенс Е. (2005). 
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Извор: Влаткото, дистрибуирано според CC BY-SA 3.0. Врз основа 
на податоци од Државниот завод за статистика од пописот на 
населението спроведен во 2002 година, објавени резултати. 

Извор: Пресметки на авторот врз основа на статистичките 
податоците на ООН за население. 

 
3. Стареењето на населението и долгата традиција на иселување претставуваат демографски 
предизвици. Населението на ПЈР Македонија старее и ќе продолжи да старее (Слика 1.2). Стапката на наталитет 
се намали од 2,17 во 1991 година на само 1,5 во 2016 година, што е пониско од просекот за Европа и Централна 
Азија (1,94). Проценетиот раст на бројот на населението е скоро нула8. Долгата и постојаната традиција на 
иселување претставува дополнителна компликација. Проценките засновани на податоците од пописи од земјите 
на иселување укажуваат дека повеќе од 500.000 луѓе, околу 25 проценти од сегашното домашно население, живее 
во странство, што претставува една од најголемите дијаспори во светот и е зад само таа од Босна и Херцеговина и 
Албанија во Западен Балкан (Слика 1.3). Иселениците најчесто се иселуваат во поразвиени земји, особено во 
Западна Европа.9 Со оглед на долгата историја на иселување, развиени се мрежи кои го олеснуваат селењето во 
странство, а трендот е во пораст во изминатите неколку години. Со оглед на малата работна сила, загубата дури и 
на мал број квалификувани работници ја погодува целината на вештини во економијата. Поради ниските стапки 
на природен прираст и иселувањето, бројот на работоспособно население (15-64 години) се проектира да се 
намали од 71 проценти во 2015 година на 60 проценти во 2050 година, а вкупното население ќе се намали за 10 
проценти во истиот период10.  
 
4. ПЈР Македонија е исклучително изложена на природни опасности и климатски промени. Погодена е 
од земјотреси, поплави, свлечишта, суши, шумски пожари и екстремни температури.11 Од 1990 година беа 
забележани 23 сериозни несреќи што резултираше во повеќе од 409 милиони долари (тековни долари) директна 
штета, не сметајќи ги загубите на човечки животи.12 Нов земјотрес или голема поплава може да го измести од 
колосек економскиот раст, да ја наруши критичната инфраструктура, да ги подрие земјоделските приходи, како и 
да го наруши живеењето во руралните подрачја. Само земјотресот во Скопје во 1963 година предизвика директни 

                                                           
8 Светски развојни показатели. 
9 Во 2013 година иселениците одеа главно во Германија, Италија, Србија, Швајцарија и Австралија. Од Обединетите нации, одделение за 
економски и социјални работи, отсек за население (2013 година). Трендови на меѓународната миграција: Ревизија од 2013 година (база на 
податоци на Обединети Нации), POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). 
10 Статистички податоци на ООН за население. 
11 Глобален инструмент платформата за анализа на опасностите и за намалување на и закрепнување по несреќи: www.thinkhazard.org  
12 Тука се вклучени поплави, суша, пожари, екстремни температури и земјотреси. За да се класифицира како несреќа, мора да исполнува 
барем еден од следниве критериуми: 10 или повеќе мртви, 100 или повеќе погодени, објава на вонредна состојба и/или повик за 
меѓународна помош (EM-DAT). 

100,000 50,000 0 50,000 100,000

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85 - 89
90 - 94
95 - 98

99+

Male Female

Слика 1.1: ПЈР Македонија има мултиетничко општество. 
(Главните етнички групи по општини, попис 2002 година) 

Слика 1.2: Населението во ПЈР Македонија старее. 
(Пирамида на население, 2016 година) 
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загуби еднакви на 15 проценти од бруто националниот доход на земјата (БНД) за таа година13: 1.070 луѓе ги 
изгубија своите животи, 200.000 луѓе останаа без своите домови, а инфраструктурата беше сериозно оштетена. 
Освен тоа, климатските промени можат да ги променат екстремните временски услови кои најмногу се закануваат 
на ПЈР Македонија, во временски услови за кои постојната инфраструктура не е добро прилагодена.14 Во 
неодамнешната 2016 година, интензивните поплави близу до главниот град Скопје предизвикаа 22 смртни случаи 
и значителни економски загуби. 
 

  
Извор: Пресметки на авторот врз основа на податоците од отсекот 

за население при ООН. 
Извор: Светска банка. (2016a). Профили на земјите за ризик од 

поплави и земјотреси. 
 
5. Загадувањето на воздухот во земјата е помеѓу најлошите во Европа.  Во зима, градовите Скопје и 
Тетово често пати се рангирани помеѓу најзагадените градови во светот. Според СЗО, загадувањето на 
воздухот е одговорно за околу 2.600 смртни случаи годишно во ПЈР Македонија. Во градовите како Скопје, 
годишните просечни амбиентални концентрации на честички (ПМ2,5) се околу четири пати поголеми од 
препорачаната вредност од страна на Светската здравствена организација. Само загадувањето на амбиенталниот 
воздух беше одговорно за околу 1600 смртни случаи во ПЈР Македонија во 2016 година, а околу половината од 
вкупниот број смртни случаи настанаа во Скопје. Смртноста припишана на загадувањето на амбиенталниот воздух 
претставува економски трошок од 750 милиони долари, што е еднакво на 6,9 проценти од БДП во 2016 година.15  
Причините за загадувањето може да се припишат на: горење дрва за греење (придонесува околу 50% од вкупните 
емисии на ПМ2,5) стари и неефикасни индустриски и енергетски постројки (44% од вкупните емисии на ПМ2.5), 
како и градскиот сообраќај (други помали извори се одговорни за преостанатиот дел од загадувањето). 
Инвестициите потребни за да се надмине загадувањето на воздухот се значителни – но се мали во споредба со 
неговите високи социјални, економски трошоци и трошоците поврзани со животната средина. Дебатата во ПЈР 
Македонија за тоа како најдобро да се подобри квалитетот на воздухот е жестока, со дискусии за тоа каде да се 
најдат енергетски извори кои помалку загадуваат и како да се постигне придвижување кон одржливи градови. 
 

                                                           
13 8 милијарди долари 
14 Јоргенсен и Шкаратан 2014 година.  
15 Броди, М. и Струкова, Е. (2018 година).  
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Слика 1.3: ПЈР Македонија има една од најголемите 
дијаспори во светот. 

(Мигранти како процент од локалното население, 2015 
година) 

Слика 1.4: Природните опасности можат да го изместат од 
колосек економскиот раст. 

(Проценети проектирани загуби поради земјотрес, проценти 
од БДП) 



58 
 

1.2 Од осамостојувањето, земјата успеа да спроведе мирна политичка 
транзиција кон глобална интеграција 

 
6. Во 1991 година ПЈР Македонија мирно се отцепи од поранешната Југославија и почна да испитува 
можности за глобална интеграција, особено членство во Европската Унија (ЕУ). Земјата беше една од шесте 
републики кои ја сочинуваа Социјалистичка Федеративна Југославија (СФРЈ). Со распаѓањето на СФРЈ, ПЈР 
Македонија гласаше на независност во септември 1991 година. Во текот на раните 1990-ти години, во ПЈР 
Македонија имаше мир, за разлика од другите поранешни југословенски републики кои преминаа од 
социјалистички во пазарни економии преку насилни немири кои предизвикаа тешки економски и човечки штети. 
Широката јавна поддршка за приклучувањето на ЕУ ги поттикна властите да ја разгледаат можноста за членство 
набргу по осамостојувањето. Во 1996 година, ПЈР Македонија воспостави дипломатски односи со ЕУ а во 2001 
година беше првата земја во Западен Балкан што го потпиша Договорот за стабилизација и асоцијација со ЕУ 
(ДСА). 
 
7. Со почетокот на 21-виот век, ПЈР Македонија беше вовлечена во нестабилните политики на 
регионот и за малку избегна граѓанска војна.  Косовската криза во 1999 година втурна околу 350.000 бегалци во 
ПЈР Македонија, додавајќи дополнителни 17 проценти на бројот на домашното население. Потоа, во пролетта 
2001 година изби оружен конфликт во западните и северозападните делови на земјата помеѓу Ослободителна 
народна армија на Албанците и македонските безбедносни сили. Првите бараа промени во Уставот за 
гарантирање на правата на етничкото албанско население. Шестмесечниот конфликт доведе до распоредување 
сили на НАТО за следење на прекинот на огнот и заврши со усвојување на Охридскиот рамковен договор во 
август 2001 година (Поле 1.1). И покрај меѓународната резервираност во однос на тоа дали Договорот ќе доведе 
до мир, насилните судири запреа по помалку од седум месеци, одземајќи помалку од 250 животи.16 
 
8. Охридскиот рамковен договор (ОРД) донесе мир и ја положи основата за разнообразно општество. 
Означи крај на конфликтот и ги зголеми силите за одлучување и застапеноста на етничките малцинства, особено 
Албанците (Поле 1.1). Со принципот на ОРД за правична застапеност на малцинствата во државните институции, 
значително се зголеми бројот на етничките Албанци на работни места во јавниот сектор, вклучувајќи ги и 
полицијата и оружените сили.17 Одговорностите на општините и нивните финансиски ресурси беа значително 
проширени. Општинските власти добија надлежност да ги воспоставуваат, финансираат и администрираат 
основните услуги како што се образованието, урбаното планирање и социјалните услуги. Бројот на општини беше 
намален од 123 на 84 по пат на консолидација (во моментов има 81).  Меѓутоа, ОРД имаше и одредени 
непланирани несакани ефекти. Постои силна перцепција дека вработувањето на малцинствата е политизирано, а 
во изминатите неколку години имаше политички отпор за спроведување нов попис на населението, делумно 
поради страв од значителни промени во етничкиот состав на земјата и потенцијалните последици во смисла на 
политичката застапеност. 
 
9. Со ОРД на сила, земјата се фокусираше на придвижување кон интеграција во европската и 
глобалната економија. Во 2003 година, ПЈР Македонија се приклучи на Светската трговска организација, а во 
2006 година се приклучи на Централно европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА) како надоврзување на 
ДСА и претходник на членството во ЕУ. Во меѓувреме, со оглед на етничките тензии во 2001 година, се зголеми 
притисокот за постигнување на целта да стане членка на ЕУ, за да се осигури одржливоста на нејзиното 
мултиетничко општество. Во март 2004 година, ПЈР Македонија аплицираше за членство во ЕУ и до декември 
2005 година доби статус на земја кандидат за прием во ЕУ. Меѓутоа, како што е опишано подолу, моментот за 
глобална интеграција на земјата беше нарушен поради прашањето за името. 
 

                                                           
16 Европската иницијатива за стабилност: https://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=563 
17 исто.  



59 
 

 
Поле 1.1: Охридскиот рамковен договор 

 
Охридскиот рамковен договор (ОРД) беше потпишан во август 2001. Неговата непосредна цел беше да се запре 
оружениот конфликт помеѓу етничките Албанци и Македонците, а имаше и подолгорочна цел на промовирање етничка и 
социјална кохезија. ОРД е изграден на пет основни принципи: (1) целосно и безусловно одбивање на примената на 
насилство во остварувањето политички цели, наведувајќи дека само мирни политички решенија можат да обезбедат 
стабилна и демократска иднина на ПЈР Македонија. (2) Суверенитетот и територијалниот интегритет и на ПЈР Македонија 
и унитарниот карактер на државата се неповредливи и мора да се сочуваат. (3) Мултиетничкиот карактер на македонското 
општество мора да се сочува и да најде свој одраз во јавниот живот; на пример, на општинско ниво еден јазик станува 
службен ако го говорат повеќе од 20 проценти од населението. (4) Една современа демократска држава, во природниот 
тек на својот развој и созревање, мора постојано да обезбеди нејзиниот Устав целосно да ги исполнува потребите на сите 
нејзини граѓани во согласност со највисоките меѓународни стандарди, коишто и самите постојано се развиваат. (5) Развојот 
на локалната самоуправа е од суштествено значење за поттикнување на учеството на граѓаните во демократскиот живот, и 
за унапредување на почитувањето на идентитетот на заедниците. Последниве три принципи дефинираат патоказ за 
социјалната кохезија помеѓу етничкото македонско мнозинство и етничките малцинства. Помеѓу 2001 и 2003 година, 
Собранието ги ратификуваше овие промени. Тие привлекоа значителна поддршка од меѓународната заедница и помогнаа 
земјата да ја унапреди својата агенда за пристапување во ЕУ. 
 
Извор: Авторите врз основа на Охридскиот рамковен договор. 
 
10. Долгорочниот спор со Грција во однос на употребата на името „Република Македонија“ предизвика 
политичка и економска штета. По осамостојувањето на ПЈР Македонија од поранешната Југославија во 1991 
година, настана спор со Грција во врска со уставното име на земјата („Република Македонија“).18 Од 1993 година, 
кога земјата се приклучи на Обединетите нации (ОН) под привременото име „поранешна Југословенска 
Република Македонија“, во тек се преговори со Грција, под посредништво на ОН, за да се изнајде трајно и заемно 
прифатливо решение на спорот за името. Грчкото трговско ембарго во 1994-95 година ја затвори границата. 
Односите со Грција потоа се затоплија до 2008 година, кога Грција стави вето на поканата на земјата да се 
приклучи во НАТО, што ги обнови политичките тензии. Потоа, пристапните преговори со ЕУ постојано беа 
одлагани. Во 2012 година, Европската комисија (ЕК) започна дијалог за пристапување на високо ниво и препорача 
паралелен почеток на преговорите за пристапување, условен со разрешување на проблемот на земјата со името, 
но ваквиот обид пропадна. Последните неколку извештаи за ЕУ за напредокот на земјата ја нагласија важноста на 
конечното решавање на овој спор, наведувајќи дека „И понатаму е од есенцијална важност да се преземат 
одлучни чекори во насока на разрешување на „спорот со името“ со Грција.  Неуспехот на страните во овој спор да 
постигнат компромис по 19 години разговори под посредништво на ОН има непосредно и штетно влијание врз 
европските аспирации на земјата“(Поле 1.2).19 
 

                                                           
18 Корените на овој конфликт можат да се проследат и до времето на Југославија и се однесуваат на грчките сомнежи за потенцијални 
територијални претензии на Југославија врз грчката област ПЈР Македонија. 
19 Европска комисија (2014 година). 
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Поле 1.2: Процес за пристапување на ПЈР Македонија во ЕУ 
 
ПЈР Македонија го започна формалниот процес за пристапување во Европската Унија (ЕУ) во април 2000 година, кога врз 
основа на Лисабонската одлука на Европската комисија (ЕК), официјално започна првиот циклус преговори за Договорот 
за стабилизација и асоцијација (ДСА).  По завршувањето на преговорите, ПЈР Македонија беше првата земја во регионот 
која потпиша ДСА, во април 2001 година во Луксембург. Во исто време, ја потпиша и времената спогодба за трговија и 
трговски прашања со ЕК, која стапи на сила во јуни 2001 година (Слика П1.2).  
 
Во 2003, на самитот во Солун, Европскиот совет потврди дека иднината на Балканот е во рамки на ЕУ. Лидерите на земјите 
членки ја усвоија „Солунската агенда за Западен Балкан“ (Европски совет 2003 година). Потоа агендата беше ратификувана 
од сите земји на ЕУ, ДСА помеѓу ПЈР Македонија и ЕК стапи на сила во април 2004 година. Во исто време во Даблин, ПЈР 
Македонија ја поднесе својата апликација за членство во ЕУ. Откако македонската влада ја усвои националната стратегија 
за европска интеграција и ги исполни критериумите од Копенхаген за подготовка за членството, во декември 2005 година 
Европскиот совет официјално ѝ го додели на земјата статусот на земја кандидат за членство во ЕУ. 
 
ПЈР Македонија беше првата земја во регионот што ја потпиша Финансиската спогодба, со што овозможи користење на 
средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА).  Во 2008 година, Европскиот совет го усвои партнерството за 
пристапување, во кое се утврдени приоритетите за напредок и областите каде што се потребни дополнителни напори за 
пристапување. Како што се остваруваше напредокот во исполнувањето на политичките критериуми, во спроведување на 
законодавството на ЕУ, како во сите области опфатени со дијалогот за процесот за ослободување од визниот режим, ЕК 
препорача отворање на пристапните преговори во октомври 2009 година.  Меѓутоа, во декември 2009 година Грција стави 
вето на започнувањето на преговорите за пристапување на ПЈР Македонија во ЕУ поради спорот со името. 
 
Во три последователни извештаи, ЕК препорача пристапување на земјата, но во сите случаи Грција се противеше на 
започнувањето на преговорите за пристапување. Бидејќи блокирањето на отворањето на процесот на преговори би 
можел потенцијално да ги запре реформите кои земјата се очекува да ги спроведе во рамки на Националната програма за 
усвојување на законодавството на ЕУ (НПАА), ЕК го воведе Дијалогот на високо ниво за пристапување како механизам  за 
одржување на темпото на реформите и спроведувањето на НПАА. Дијалогот, започнат во 2012 година, се фокусираше на 
слободата на изразувањето во медиумите, владеењето на правото, реформата на јавната администрација, изборните 
реформи, како и унапредувањето на трговијата. Во исто време, Европскиот парламент гласаше за резолуција со која 
побара од Советот да одреди датум за преговорите за пристапување, со оглед на долгиот застој. 
 
Во април 2018 година, ЕК препорача отворање на преговорите за пристапување. На 12 јуни 2018 година беше постигнат 
договор помеѓу македонскиот премиер и грчкиот премиер за решавање на проблемот со името, а земјата би можела да се 
преименува во „Република Северна Македонија“.  Владата има намера да го стави новото име на референдум пред 
официјално да ја преименува земјата. На 18 јуни 2018 година Европскиот совет позитивно одговори на напредокот 
остварен од страна на земјата и ја положи патеката во насока на отворање на пристапните преговори со земјата во јуни 
2019 година. 
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1.3 ПЈР Македонија воспостави цврста макроекономска основа и 

привлече странски инвестиции 
 
11. При осамостојувањето ПЈР Македонија наследи тешки економски услови: беше вториот 
најсиромашен дел од Југославија, со приходи по глава на жител во 1984 година од 65 проценти од просекот во 
СФРЈ. Сочинуваше само 5 проценти од вкупното производство на СФРЈ и 7 проценти од нејзиното население.20 
Македонската економија беше тесно поврзана со економиите на другите републики. До средината на 1980-тите 
години, економијата на СФРЈ западна во длабока рецесија, а невработеноста во земјата беше скоро 20 
проценти.21 По осамостојувањето, новата земја се соочи со троен предизвик: (1) премин кон пазарна економија; 
(2) потребата да закрепне од долготрајниот пад на економијата и (3) загубата на (a) единствениот југословенски 
пазар за главните индустриски, земјоделски и други производи и услуги, (б) нето трансферите од сојузната влада 
на поранешната Југославија и (в) девизните заштеди депонирани во Народната банка на Југославија (околу 1,2 
милијарди долари). Одеднаш, домашниот пазар се намали од околу 20 милиони на 2 милиони. Како резултат на 
тоа беше погодена побарувачката за производи од големите производствени погони што предизвика нагло 
опаѓање на индустриското производство и намалување на БДП. На слика 1.5 е прикажана траекторијата на БДП 
по галава на жител на земјата и нагласени се клучните случувања.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 ПЈР Македонија се потпираше на солидарни приходи од побогатите региони, иако имаше значителна автономија во мобилизирањето 
приходи и во утврдувањето на даночните стапки. Беше корисник на Сојузниот фонд за забрзан развој на неразвиените подрачја (Босна и 
Херцеговина и подоцна Косово), кој беше дизајниран да ги намали разликите меѓу републиките и покраините во Југославија и во кој 
придонесуваа сите републики и покраини. ПЈР Македонија доби околу 17 проценти од ресурсите за инвестиции од трансфери. 
21 Во раните 1950-ти години, СФРЈ го замени централизираното економско планирање со подецентрализиран пазарноориентиран систем, 
со воведувањето ‘работничко самоуправување’ во индустриските претпријатија. Ја намали моќта на сојузната влада и им даде на 
републиките значителна автономија во утврдувањето на даноците и мобилизирањето приходи. Беше отворена за трговија и иселување на 
работната сила во Западна Европа.  Беше единствената социјалистичка економија во висока невработеност. 

Слика П1.2: Процесот за пристапување во ЕУ замре по 2009 година 
 
 

 
Извор: Авторите врз основа на податоци и информации од Европската комисија, Европскиот совет и националните власти. 

2001

• Воспоставен 
Договорот за 
стабилизација и 
асоцијација (ДСА)

• Трговските преговори 
се водат

2004

• ДСА влегува на сила
• Формална апликација 

за членство во ЕУ

2005

• Доделек статус на 
земја кандидат за ЕУ

2009

• Спорот со името
• Европскиот совет 

препорачува 
почнување на 
преговорите

• Преговорите се 
одложени поради 
прашањето за името

• Укинат условот за 
издавање на шенген 
визи

2012-2017

• Дијалог на високо 
ниво со ЕК за 
пристапување

• Резолуцијата на 
Европскиот парламент 
со која се бара од ЕС 
да одреди датум за 
пристапните 
преговори

2003: СТО 2006: ЦЕФТА 2008: Грција стави вето на 
пристапувањето во НАТО 



62 
 

 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоците од националните власти и СРИ, проекции на Светска банка за 2018-2019 година. 

 
12. Регионалниот конфликт и меѓународните санкции по осамостојувањето го отежнаа решавањето на 
економските проблеми. Грчкото трговско ембарго 1994-95 година, со кое беше затворена јужната граница, 
целосно го запре пристапот до солунското пристаниште, односно најблиското меѓународно пристаниште. Во исто 
време, меѓународните санкции против северниот сосед на ПЈР Македонија, Сојузната Република Југославија (сега 
Србија), која беше нејзиниот главен трговски партнер, ја прекина другата главна трговска рута и го затвори 
главниот извозен пазар. Овие потреси, заедно со наследените слабости на економијата, предизвикаа длабока 
рецесија. По осамостојувањето во 1991 година, БДП се намали за 21 процент за пет години (тренд сличен како и 
во другите земји на Централна и Југоисточна Европа и Балтикот).22 Во 1996 година, земјата ја забележа својата 
прва позитивна стапка на раст од 1986 година. 
 
13. ПЈР Македонија веднаш се обиде да постигне стабилно макроекономско опкружување, што добро ѝ 
послужи на земјата во управувањето со последователните потреси, особено глобалната финансиска криза 
од 2008–09 година. Во 1991 година, македонските власти требаше да се справуваат со високата инфлација и 
недостигот од девизи резерви. Стабилизацијата на девизниот курс, воведена во 1994 година, ја имаше 
поддршката на меѓународната заедница. ПЈР Македонија воведе претходно најавено лизгачко врзување на курсот 
на својата нова валута, денарот, во однос на германската марка и ги индексираше платите според стапката на 
инфлација. Оттогаш, земјата ги одржува цените на стабилно ниво, со тоа што курсот сега е врзан за еврото, 
одржувајќи ја инфлацијата на едноцифрено ниво. Јавниот долг како процент од БДП беше под 23 проценти до 
глобалната криза 2008-09 година. Приходите на владата во просек изнесуваа 32 проценти од БДП во 2003-08 
година односно 30 проценти во 2016 година. Не само што економијата избегна значителна макроекономска 
неврамнотеженост која можеше да го продлабочи негативното влијание на надворешните потреси, туку и 
властите имаа доволно фискален простор за усвојување контрациклични политики во текот на глобалната криза 
од 2008-09 година и грчката криза од 2011-12 година. 
 
 
 
 
                                                           
22 Овие земји, по транзицијата, во просек имаа 3,3 години пад на производството и просечно вкупно намалување на производството од 23 
проценти. Види World Bank (2003) FYR Macedonia: Country Economic Memorandum—Tackling Unemployment. 

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

p

20
19

p

БД
П 

по
 гл

ав
а 

на
 ж

ит
ел

 (
20

11
 П

КМ
 У

СД
)

Осамостојување Внатрешен
судир

Глобална 
криза

Политичка криза

Реформи/СДИ

Грчко трговско 
ембарго

Косовскиот 
судир

Слика 1.5: Економските резултати на ПЈР Македонија се погодени од политичките случувања. 
(БДП по глава на жител и клучните политички случувања, 1990-2017 и проекции за 2018-2019) 
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14. Од почетокот на 2000-тите земјата 
презеде значајни реформи за промовирање 
приватни инвестиции. Меѓу нив се и иницијативите 
за намалување на оптоварувањето на деловната 
регулатива и времето за регистрирање бизнис. 
Владата исто така целосно го заврши земјишниот 
катастар и катастарот на недвижности, го зајакна 
финансискиот систем и регулативите на 
финансискиот систем и го направи пазарот на трудот 
пофлексибилен. Резултатот беше значителни 
подобрувања според меѓународните показатели. Од 
2004 година, ПЈР Македонија го подобри своето 
рангирање според ДуингБизнис за 70 места, 
позиционирајќи се на исклучителното 11 место од 
189 земји во 2018. ПЈР Македонија сега има подобри 
резултати од просечната европска земја според 
ДуингБизнис (Слика 1.6). Меѓутоа, подобрувањата на 
земјата според ДуингБизнис не беа доволни за да ја 
направат домашната економија, која се состои главно 
од микро, мали и средни претпријатија, подинамична. Домашните фирми продаваат главно на домашниот пазар, 
со ограничени врски со регионалните и глобалните синџири на вредности. Како што е прикажано во овој 
извештај, македонските фирми исто така се погодени од нестабилни регулативи во однос на разни аспекти кои не 
се опфатени во извештајот на ДуингБизнис, како што се лиценци, дозволи и судско извршување на регулативата. 
Исто така, постојат и докази за ограничени влез и излез од пазарот, како и недостиг од финансирање, особено на 
малите и средните претпријатија (МСП). Иако има прекумерна ликвидност во банкарскиот сектор, банките бараат 
високи гаранции при кредитирање, делумно поради непредвидливоста и нееднаквата примена на режимот за 
несолвентност и извршувањето на гаранциите. 
 
15. Привлекувањето на странските директни инвестиции (СДИ) е од централно значење за економската 
политика на властите. Во изминатата деценија, властите воспоставија Технолошки индустриски развојни зони, 
кои тука се нарекуваат Посебни економски зони (ПЕЗ) и нудеа стимулативни пакети за странски компании да 
инвестираат во земјата. Прописите за привлекување странски компании со повисока технологија овозможуваат 
десетгодишно ослободување од данок на добивка, нула проценти персонален данок на доход за период од 10 
години, до 500.000 евра во вид на субвенции за изградба, „зелени“ царински канали на граничните премини за 
брз извоз во земјите на ЕУ, како и други даночни олеснувања и стимулации.23 Овие стимулации, заедно со 
условите на конкурентни плати, стабилна валута, блискост со европските пазари, како и побра патна поврзаност 
со соседните земји (Поле 1.3) помогна во привлекувањето СДИ, иако домашниот пазар на земјата е мал.24 
Најновите приливи на гринфилд СДИ се концентрирани во извозно-насочениот производствен сектор, наместо во 
финансии и транспорт, што беше вообичаено на почетокот на 2000 години. Од 2009 година, има постепено 
поместување од услуги кон технолошко интензивни индустрии како што се автоделови, капитализирање на 
блискоста до производствените погони во Централна и Западна Европа и Турција, како и без царински пристап до 
европскиот пазар. Всушност, во 2017 година земјата доби трет најголем износ на гринфилд СДИ по глава на жител 
од 94 земји според податоците на „FDI Intelligence“.25 Во целина, до 2016 година, владата има дадено дотации за 

                                                           
23 Меѓународен монетарен фонд 2015 година. 
24 УНКТАД (2012 година). 
25 Видете го документот за информации за СДИ “Global Greenfield FDI Performance Index” објавен во 2017 година. Индексот ја мери 
привлечноста на земјите како дестинации за гринфилд СДИ во однос на нивниот БДП. Резултатот на Република ПЈР Македонија од 9,18 
 

Слика 1.6: Леснотијата на водење бизнис значително се 
подобри во ПЈР Македонија. 

(Успешност на регулативата, 100=најдобар можен резултат) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на ДуингБизнис. 
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инвестирање во износ од 225 милиони евра на 25 странски инвеститори што вработуваат вкупно 20.000 
работници.26 Меѓутоа и покрај значителните фискални расходи извозот, кој се проценува на 50 проценти од БДП 
во 2016 година е под нивото забележано во земјите кон кои оваа земја тежнее, каде просекот е повеќе од 70 
проценти. Исто така нема многу прелевања во другите сектори на економијата.  Кон крајот на 2016 година, 
домашните купувања од страна на меѓународните инвеститори сочинуваа само 1 процент од вкупниот извоз таа 
година. 
 

Поле 1.3: Поврзаноста е централна за глобалната интеграција и развој на ПЈР Македонија 
 
Владата интензивно инвестираше во обезбедувањето поврзаност на земјата со оглед на нејзината стратешка локација на 
крстопатот помеѓу два транспортни коридори кои го поврзуваат Западниот Балкан во земјите членки на ЕУ. Најблиското 
пристаниште до ПЈР Македонија е Солун во Грција, околу 90 километри по пат јужно од границата. Два паневропски 
коридори ја сечат земјата, Коридор VIII кој од во правец исток – запад и Коридор X, најпрометниот коридор во Западен 
Балкан, кој оди во правец север - југ. Значителни инвестиции се мобилизирани за Коридор X и тој сѐ повеќе обезбедува 
висококвалитетен транзит. Транспортната мрежа исто така ги опслужува главните индустриски области, ТИРЗ, 
туристичките локации, како и главните области за земјоделско производство (Слика П1.3).  Меѓутоа, анкетите на 
деловните субјекти и понатаму укажуваат на недостигот од висококвалитетна патна инфраструктура, како сериозно 
ограничување за нивните деловни потфати. Забрзувањето на завршувањето на овие коридори и разрешување на 
проблемот со одржувањето на преостанатиот дел од мрежата е од витално значење доколку економијата сака да биде 
конкурентна. 
 

Слика П1.3: Важни регионални коридори ја поврзуваат земјата  
(Клучни патишта и индустриски локации) 

 
Извор: Разработка на авторот врз основа на податоците од националните власти. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
укажува дека во 2016 година, земјата привлекла повеќе од 9 пати повеќе гринфилд инвестиции отколку што би се очекувало за економија 
од ваква големина. 
26 Извор: Влада на Република ПЈР Македонија 
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1.4 Нецелосната економска транзиција и ранливите државни 
институции претставуваат сериозни структурни предизвици  

 
16. Преодот кон добро-функционална пазарна економија сѐ уште не е завршен. Раниот напредок во 
однос на макроекономската стабилизација и продолжувањето на пазарните реформи се подриени од бавното 
напредување на градењето на институционалните капацитети, иако властите сега планираат да ги решат овие 
проблеми. Како илустрација за ова се Показателите на транзицијата изготвени од Европската банка за обнова и 
развој (ЕБОР), кои го следат напредокот на структурните реформи. Како што е прикажано на Слика 1.7, беше 
потребна само 1 година земјата да ги либерализира цените и да оствари резултат од 3,7 (еднакво на либерализација 
на цени од скоро голем размер, како и скоро целосно усвојување цени базирани на пазарот за јавните набавки). 
Земјата исто така беше меѓу првите кои спроведоа реформи во трговијата и системите за надворешна размена (ги 
тргна најголем дел од тарифните, трговските и валутните ограничувања) и во приватизацијата на компаниите од мал 
обем (малите компании сега се целосно приватизирани со сопственичките права со кои може да се тргува). Меѓутоа, 
во три други области земјата заостана во однос на резултатите на реформите, особено во споредба со земјите кои 
забрзано се приближуваат како што се Естонија, која во 1989 година беше на ниво на или под ПЈР Македонија. На 
пример, на Естонија ѝ требаа 6 години да достигне резултат од 4 во приватизациите од голем обем, но во ПЈР 
Македонија, до 2014 година резултатот сѐ уште беше под 3,3, што е под просекот од 3,5 вообичаен за земја која 
забрзано се приближува. Во областите на управување и преструктуирање на претпријатијата и во политиките за 
конкуренција, напредокот беше уште побавен. Иако и на Естонија ѝ беше тешко да ги реформира овие области, таа 
веќе го надмина прагот од 3,5 во секоја од нив, додека пак земјата оствари минимален напредок во изминатите 10 
години. 

 
Извори: Пресметки на авторите врз основа на податоците од ЕБОР. 
Забелешка: Показателите за транзицијата на ЕБОР проценуваат шест димензии на транзицијата на пазарната економија, и тоа: ценовната 
либерализација, трговијата и системот на надворешна размена, приватизација од мал обем, приватизација од голем обем, политики за 
конкуренција и преструктуирање на управувањето и претпријатијата. Резултатите се движат од 1 до 4,5, каде 1 означува голем недостиг 
при транзицијата. Просечен резултат од 3,5 одразува ниво блиску до она што може да се забележи кај земјите во транзиција кои се 
приближиле до просеците за ЕУ земјите со високи приходи. 
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Слика 1.7: Рани реформи во ценовната трговската и валутната либерализација и приватизацијата, додека пак 
реформите во владеењето и конкуренцијата заостанаа. 

(ЕБОР индекс на транзицијата (4,5=најдобро))  
ПЈР Македонија сѐ уште нема 
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17. Продолжената политичка криза во ПЈР Македонија во 2014-17 година ги нагласи 
институционалните слабости. Политичката криза значително ја разниша довербата на луѓето во државните 
институции и секојдневниот живот. Претседателските и парламентарните избори во април 2014 година го 
потврдија мандатот на македонско – албанската коалиција (ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ) која беше на власт од 2008 
година. Иако меѓународните набљудувачи известија дека изборите беа севкупно ефикасно спроведени, настанаа 
политички поделби кога главната опозициска партија (СДСМ) одби да заземе 34 места кои ги доби во собранието 
и ја обвини владејачката коалиција за изборна измама. Политичката криза ескалираше на почетокот на 2015 
година кога СДСМ ја обвини власта за незаконско прислушување и започна да објавува примери од снимени 
разговори помеѓу високи владини функционери кои укажуваа на изборна измама, неодговорно јавно трошење, 
злоупотреба на службената должност и контрола врз судството и медиумите. Во светлото на снимките, 
легитимноста на владата беше доведена во прашање од страна на опозицијата, граѓанското општество, 
академската заедница и меѓународната заедница. Дипломати од ЕУ и Соединетите Американски Држави го 
олеснија дијалогот помеѓу главните политички партии, што резултираше со Пржинскиот договор, со што се 
одреди датум за нови парламентарни избори. Овие избори, одржани во декември 2016 година резултираа во 
формирање нова влада во јуни 2017 година. Новата влада се обврза да го забрза процесот на пристапување во ЕУ 
и НАТО и почна дискусии со Грција за разрешување на прашањето за името (видете го поле 1.2).  
 
18. Иако со одредени потешкотии, земјата  имаше успешен почеток како независна земја, но сега ѝ 
треба забрзан, инклузивен и одржлив раст доколку сака да се приближи до европските нивоа на доход и да 
стане општество со средна класа. Нејзините географски и демографски карактеристики, нејзината политичка и 
економска историја и нејзината културна разнообразност ги оформуваат структурните предизвици со кои се 
соочува земјата, како што се намалување на бројот на населението и изложеноста на природни ризици. Меѓутоа, 
тие исто така ги осветлуваат и неискористените можности, како што се стратешката поставеност на земјата и 
нејзиниот туристички потенцијал.  
 
19. На земјата сега ѝ треба модел за развој кој овозможува повисок, одржлив и еднаков раст. Таа веќе 
развива таков модел преку своите рани реформи и понатамошното прудентно макроекономско управување, како 
и преку барањето отвореност и економска интеграција. Како што наведува оваа Системска дијагностика на земјата 
(СДЗ), ПЈР Македонија мора да заврши низа круцијални реформи за да го поттикне растот преку зголемена 
продуктивност и за да создаде повеќе можности за вработување на своите луѓе. Многу од овие реформи се 
поврзани со подобрување на квалитетот на институциите. 
 
20. Наредните поглавја се организирани во однос на трите стратешки патеки кои на ПЈР Македонија ќе 
ѝ овозможат повисок раст, инклузивни можности и одржлив развој. Во поглавје 2 е анализирана еволуцијата 
на сиромаштијата во изминатиот период, со помош на историски податоци за домаќинствата за да се разбере 
напредокот во обезбедувањето можности за сите. Во поглавје 3 се дискутира за успешноста на земјата и 
двигателите на раст и создавање работни места, со комбинирање макроекономска и микроекономска анализа за 
да се разбере динамиката на продуктивноста. Во овие поглавја се градат доказите кои го поддржуваат гледиштето 
на СДЗ: ПЈР Македонија има потреба од дводимензионален пристап кон зголемувањето на продуктивноста и 
подобрување на можностите за вработување за сите. Во поглавје 4 е претставена првата од трите патеки, со 
конкретни активности на политиките во насока на постигнување на овие цели. Патеката I: Поттикнување 
подинамичен и поконкурентен приватен сектор се занимава со конкретните предизвици и можности поврзани со 
создавањето глобално интегриран приватен сектор кој создава повеќе и попродуктивни работни места. Поглавје 5 
ја претставува Патеката II: Развој на поконкурентен и прилагодлив човечки капитал и надминување на недостигот 
од можности, и ги дискутира предизвиците и можностите за градење продуктивна и динамична работна сила која 
не само што може да го искористи својот целосен потенцијал, туку може да ја промовира и социјалната инклузија 
преку подобрување на здравствените исходи и заштита на сиромашните и ранливите од потреси. Во поглавје 6 е 
претставена Патеката  III: Постигнување одржливост преку ефективно управување, фискална промисленост и 
подобрено управување со животната средина и отпорност кон природни несреќи, што ја поврзува одржливоста 
на развојниот модел со конкретните предизвици и можности за подобрување на квалитетот на институциите и 
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градење фискална отпорност и отпорност на животната средина. На крајот, поглавје 7 содржи приоритети на 
јавните политики кои ќе осигурат дека земјата ќе може успешно да ги спроведе сите три патеки и да се оствари 
побрз, поинклузивен и одржлив раст. 
 
  



Систематска Дијагностика На Земјата | Постигнување Посветла Иднина За Сите

Нехат Бекири
Идентитети

Сопругот на Катерина, Арбен, бара работа повеќе 
од две години; таа се обидува да заработи пари 
преку продажба на пластични кујнски производи на 
пазарот во Крива Паланка. Тешко време за нејзиното 
семејство, кога таа и Арбен обезбедуваат приход од 
ситна работа наоколу. Катерина знае дека нејзините 
родители пензионери секогаш ќе бидат подготвени 
да помогнат ако можат, но таа се срами повторно да 
бара. За среќа, изгледа дека работите сега подобро се 
одвиваат. Арбен најде работа во градежништвото, 

каде работи на проширување на автопатот кој е 
во близина. Неговата заработка е олеснување за 
неговото семејство: таа може да подготви подобра 
храна за него и за нивните две деца и да купи 
училишни материјали за постарото дете. Таа слушна 
дека градежната компанија може да добие уште еден 
голем договор - за што се чини дека сите вработени 
зборуваат - и се надева дека тоа ќе се случи. Таа не 
би можела да поднесе да се врати на претходната 
состојба.

Поглавје 2. Сиромаштија, споделен 
просперитет и пазар на труд



68 
 

2. Сиромаштија, споделен просперитет и пазар на труд 
 
Ако сака да стане општество од средна класа во следните две децении, земјата ќе треба драстично да ја намали 
сиромаштијата и да осигури дека луѓето излегуваат од областа на ранливост и влегуваат во средната класа. 
Помеѓу 2009 и 2015 година, 240.000 луѓе излегле од сиромаштијата со што се зголеми уделот на средната класа 
од 29 на над 40 проценти од населението. Меѓутоа, земјата  и понатаму е посиромашна од повеќето земји на ЕУ 
и близу третина од населението се смета за ранливо – само еден чекор од враќање во сиромаштија. А, 
Македонците мислат дека имало мал напредок во економската мобилност и еднаквите шанси. Меѓу оние што 
имаат причина да чувствуваат дека се заборавени се оние што живеат во руралните подрачја и оние во 
северните региони на земјата како и етничките малцинства. Програмите за социјална помош, мали по обем и 
слабо таргетирани, немаат значаен придонес во ублажувањето на сиромаштијата. Но, најважен показател за 
сиромаштијата и за ранливоста е недоволниот број работни места: Високата структурна невработеност и 
ниското учество во работната сила значат дека половина од Македонците немаат никаква работа. Поради тоа, 
создавањето повеќе шанси за вработување е критично ако земјата сака да напредува кон животен стандард на 
средна класа. Ако сака да ја стигне стапката на вработеност на земјите со високо-среден доход од 62 проценти, 
на ПЈР Македонија и требаат уште 300.000 работни места, а во последните 10 години се отворени само 132.000 
нови работни места. За да ја намали сиромаштијата и да ја прошири средната класа без промена на 
дистрибуцијата на доходот, на земјата ќе и требаат повеќе работни места и одржан економски раст. 
 
2.1 Напредокот во намалувањето на сиромаштијата и во споделениот 

просперитет во последните години 
 
21. До светската финансиска криза, од економскиот раст на земјата главно корист имаа оние што се 
веќе на врвот на дистрибуцијата на доходот, а сиромаштијата стагнираше. По 2003 година и покрај силниот 
економски раст и одреденото отворање работни места, стапката на сиромаштија дури и малку се зголеми на околу 
29 проценти во 2008 година (Слика 2.1). Вистина, националниот животен стандард, мерен преку монетарната 
потрошувачка, во просек се зголемуваше за близу 1 процент годишно, но просечното зголемување го сокри 
фактот дека потрошувачката на најсиромашните се намалуваше за 1.4 проценти годишно додека животниот 
стандард на поимотните се зголеми. Работните места отворени во овој период главно се неплатени или ниско 
платени и со тоа не помогнаа да се намали сиромаштијата или да се зголеми животниот стандард кај оние на 
дното на дистрибуцијата на доходот. Нето формалните работни места отворени во овој период се во фирми со 
негативен раст на продуктивноста.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 World Bank (2009), FYR Macedonia 2009 Poverty Assessment. Poverty, Jobs and Firms: An Assessment For 2002-2006.  
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од Анкетата на потрошувачката на домаќинствата (АПД) и Анкетата на приходите и 
условите за живеење (АПУЖ).  
Забелешки: Сиромаштија со користење на линијата на сиромаштија за земји со високо-среден доход (5,50 УСД на ден по ПКМ од 2011); 
екстремната сиромаштија е пресметана со користење на меѓународната линија на сиромаштија (1,90 УСД на ден по ПКМ од 2011); 
сиромаштијата за 2002-09 се базира на податоците за потрошувачката од АПД, а за 2009-15 на податоците за приходите од АПУЖ. 
Директна споредба на АПД и АПУЖ треба да се прави внимателно (види Поле 2.1). 
 
 
22. По 2009 година сиромаштијата опадна, а од економскиот раст главно имаа корист оние на дното на 
дистрибуцијата на доходот. Помеѓу 2009 и 2015 година, кумулативното намалување на сиромаштијата изнесува 
околу 12 процентни поени (од 35 на 23 проценти).28 Значи, изгледа дека за шест години, 240.000 луѓе биле 
извлечени од сиромаштија и вработените во Светска банка, врз основа на националните сметки, пресметуваат 
дека ова намалување продолжило и до 2017 година. Бројот на екстремно сиромашните, оние што се во најлоша 
состојба, се намалил од околу 9,7 проценти во 2009 година на 5,3 проценти во 2015 (Слика 2.1).29 Меѓутоа, 
големата промена на методологијата ја спречува директната споредба на сиромаштијата до 2008 година и по 2009 
година (види Поле 2.1).  
 

Поле 2.4: Мерење на сиромаштијата во ПЈР Македонија пред и по 2009 година 
 
Проценките на сиромаштијата пред и по светската криза треба да се споредуваат со внимание поради промената на 
начинот на кој се мери животниот стандард од пристап базиран на потрошувачката кон пристап базиран на приходите. 
Пред 2008 година, Светска банка ја следеше сиромаштијата во земјата користејќи податоци за потрошувачката добиени од 
Анкетата на потрошувачката на домаќинствата (АПД). Од 2009 година, кога македонскиот Државен завод за статистика 
одлучи да ги прави извештаите за животниот стандард врз основа на Анкетата за приходите и за условите за живот 
(АПУЖ), Светска банка за следење на сиромаштијата ги користи податоците за приходите на домаќинствата од АПУЖ. 
Поради тоа, не се препорачува директна споредба на стапките на сиромаштија пред и по 2009 година.  
 

                                                           
28 Сиромаштијата се мери како апсолутна сиромаштија користејќи ја линијата на сиромаштијата за земји со високи средни приходи (ЗВСП) 
што се проценува на 5,5 долари на ден по паритетот на куповна моќ (ПКМ) во 2011 година – трошоците во земјите на ЗВСП за 
задоволување на минималните калориски потреби и вообичаената непрехранбена потрошувачка. Официјалната проценка на 
сиромаштијата во ПЈР Македонија се базира на релативната линија (http://www.stat.gov.mk/ PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=115), која ги 
следи насоките на Еуростат, но не дава информации за споредба низ времето. 
29 Екстремната сиромаштија се пресметува со користење на линијата на сиромаштија од 1,9 долари на ден по ПКМ во 2011 година Ова е 
линијата на сиромаштија за најсиромашните земји во светот и ги претставува трошоците за минимални калориски потреби и 
непрехранбена потрошувачка. Ова е линијата што ја користи Светска банка за да ја следи својата цел за завршување на светската 
сиромаштија во 2030 година 
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Меѓутоа, можат да се следат трендовите на сиромаштијата бидејќи мерењата како врз основа на приходите така и на 
потрошувачите ги отсликуваат ресурсите што ги имаат домаќинствата. Тоа е забележано, на пример во Перу и во Полска, 
помеѓу 2006 и 2011 година, каде растот на приходите и на потрошувачката покажале многу слични трендови со 
намалувањето на сиромаштијата.a Според тоа, за ПЈР Македонија можно е да се спореди стагнацијата на сиромаштијата 
базирана на потрошувачката пред светската финансиска криза со намалувањето на сиромаштијата базирана на приходите 
по неа. 
a World Bank (2017), Poverty Reduction, Shared Prosperity and Inequality in FYR Macedonia in the Post Financial Crisis Period 
(2009-2013). 
 
Недостатоци во знаењето 2.1: Колку луѓе има во ПЈР Македонија? 
 
Последниот попис на населението спроведен во ПЈР Македонија беше во 2002 година, пред 16 години. Во 2011 година 
беше почнат попис којшто беше запрен неколку дена откако почна поради политичката дебата поврзана со дефиницијата 
кој е жител. Немањето нови пописни податоци не само што го отежнува определувањето на вкупното население, кое 
несомнено е намалено поради иселувањето во последните години, туку го отежнува и точното определување на 
макроекономските и микроекономските показатели критични за насочување на одлуките за политиките. Нормално, 
анкетите на домаќинствата што се користат за проценка на социјалните показатели се потпираат на примерок што се 
базира на последниот попис. Без нови пописни податоци и покрај најдобрите напори на Државниот завод за статистика 
делумно да ги ублажи недостатоците, показателите нема да бидат прецизни колку што треба да бидат. Неодамнешното 
објавување попис во 2020 година е охрабрувачко, но мора да се избегнат проблемите што се појавија во 2011 година. 
Секако, македонскиот Државен завод за статистика има технички капацитет да ја води оваа сложена операција, но ќе биде 
важно и да има сеопфатна комуникациска стратегија и отворен дијалог со различните етнички групи за однапред да се 
разрешат можните методолошки недоразбирања. ПЈР Македонија не може да има аспирации да стане земја со висок 
доход сè додека нејзините политики не се креираат врз основа на докази. 
 
 
23. Намалувањето на сиромаштијата делумно е објаснето со побрзиот раст на доходот од националниот 
просек на оние на дното на дистрибуцијата на доходот. Поради позитивниот раст на приходите, 
дистрибуцијата се помести кон десно со што се објаснува намалувањето на сиромаштијата кај првата половина 
(слика 2.2), но повисокиот раст на дното помага да се објасни остатокот. Во регионот, ефектот на преобликување 
бил повисок само во Латвија и во Унгарија. Во сите други случаи, придонесот на овој ефект е сличен како на 
пример во Бугарија и во Литванија, или понизок – дури во некои случаи и негативен. Кривите на инциденцата на 
растот графички го забележуваат растот на доходот на секој процент од дистрибуцијата помеѓу две временски 
точки (Слика 2.3). За раслика од периодот 2003-2008 година, од 2009 година растот во ПЈР Македонија беше 
главно на страната на сиромашните (иако информациите за врвот на дистрибуцијата се ограничени)30.  
  

                                                           
30 Податоците од АПУЖ содржат ограничени информации за највисокиот 1 процент од дистрибуцијата на доходот. Како илустрација, 
највисокиот приход во АПУЖ е близу 2.000 евра месечно, близу прагот за највисокиот 1 процент според даночната евиденција. Највисокиот 
приход според даночната евиденција е 250.000 евра месечно. 
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Забелешка: Расчленување по Дат и Равалион. Ефектите на 
преобликување се промени во обликот на дистрибуцијата, 

одржувајќи ја средната вредност константна. Ефектите на растот се 
промени на целокупната дистрибуција, одржувајќи го обликот 

непроменет. Линијата на сиромаштијата за ПЈР Македонија е 5,5 
УСД по ПКМ од 2011, а за сите други земји е 5УСД по ПКМ од 

2005. 
Извори: Пресметки на авторите. Албанија, Косово и Црна Гора врз 

основа на усогласените податоци од ЕЦАПОВ; за другите земји 
пресметани со користење на АПУЖ. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од АПД за 
2003–08 и од АПУЖ за 

 2010–16 година. 
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Слика2.2: Поправичната дистрибуција на доходот многу 
придонесе за неодамнешното намалување на 
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(Придонес во намалувањето на сиромаштијата, ПЈР 

Македонија 2009-2015, други земји, околу 2006-2011) 

Слика 2.3: За разлика од периодот пред кризата, во 
периодот 2009-15, растот на доходот беше повисок во 

посиромашните децили. 
(Криви на растот, 2003–08 и 2009–15) 

Слика 2.4: Неодамнешниот напредок во намалувањето на 
сиромаштијата ја доведе ПЈР Македонија поблиску до 
нивото очекувано според нејзината фаза на развој, но 

сиромаштијата и понатаму е висока. 
(Број на сиромашни и БДП по глава на жител, околу 2014 

година) 

 
Забелешка: Линеарниот тренд се базира само на земјите каде 
сиромаштијата се базира на приходите. Проценки засновани на 
приходите врз основа на АПУЖ, за потрошувачката врз основа на 
АПД. 
Извор: Пресметка на авторите врз основа на податоци од Базата на 
податоци на Светска банка за сиромаштија и еднаквост, последно 
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24. Меѓутоа, сиромаштијата и понатаму е 
повисока отколку што би се очекувало од нивото на развој на ПЈР Македонија. Споредено со други земји во 
регионот кои ја мерат сиромаштијата на истиот начин, иако практично го затвори претходниот јаз во однос на 
регионот од скоро 10 процентни поени, ПЈР Македонија и понатаму има повисока стапка на сиромаштија отколку 
што би се очекувало имајќи го предвид нејзиниот БДП по глава на жител (Слика 2.4). Очекуваното ниво на 
сиромаштија се пресметува со користење линеарна регресија на нивото на сиромаштија на логаритамот од БДП 
по глава на жител со примерок на земји во регионот коишто ја мерат сиромаштијата преку приходите во 
домаќинството. Помеѓу нејзините структурно споредбени земји, Грузија и Албанија имаат повисока сиромаштија, 
но и понизок БДП по глава на жител, Србија - побогат регион од ПЈР Македонија во времето на Југославија, има 
скоро исто ниво на сиромаштија и на БДП по глава на жител.  
 
25. Помеѓу 2010 и 2015 година, се подобрија и немонетарните показатели на условите за живот. Уделот 
на домаќинствата со бања или внатрешен тоалет со водоснабдување, којшто уште во 2010 година беше висок со 
околу 87 проценти, дополнително се зголеми на 93 проценти. Исто така, бројот на домаќинствата со несоодветни 
услови за домување (покрив што тече, влажни ѕидови, подови или гниење на рамките на прозорците или на 
подот) опадна од околу 25 на 13 проценти. До 2017 година, пристапот до електрична енергија е универзален; 92 
проценти од домовите во ПЈР Македонија сега имаат водовод – 85 проценти во руралните области и близу 100 
проценти во урбаните средини; а 91 процент од Македонците имаат пристап барем до основни санитарни услови. 
Забележително е дека на 100 луѓе има 99 телефонски претплатници.  
 
26. Сепак, во последните години се појавија загрижувачки проблеми. На пример, смртноста на 
новороденчињата која се намали од 17,2 на 1000 живородени во 1990 на 6,8 во 2011 година, во 2016 година 
повторно порасна на 8,3. Исто така, смртноста на доенчињата падна од 33,5 на 1000 живородени на 9, но потоа 
повторно се зголеми на 10,7; а смртноста на деца до 5 годишна возраст опадна од 37,1 на 10,2 па повторно се 
зголеми на 12,2. Во периодот од 2005 до 2016 година, стапката на имунизација на деца од 1 до 2 години од 
сипаници опадна од 96 на 82 проценти. Иако уделот на трошењата од џеб во вкупните здравствени расходи се 
намали, во 2014 година тој и понатаму беше многу висок со 36,7 проценти – намалување од проценетите 43,0 
проценти во 2004, но и понатаму е многу над просекот на ЕУ и на споредбените земји и над критериумот на СЗО 
за финансиска заштита од 15-20 проценти. Што се однесува до образованието, писменоста е скоро универзална, а 
другите образовни показатели се подобрени од 1990ите – на пример запишувањето во високо образование 
пресметано на 15 проценти во 1991 година, во 2015 година е многу поохрабрувачко со 42 проценти – другите 
показатели изгледа дека имаат обратен тренд. Запишувањето во средно образование кое порасна од 75 проценти 
во 1993 на 85 проценти во 2005 година, оттогаш се намали на 79 проценти. Исто така постојат одредени 
показатели дека на домаќинствата може да им е тешко да се заштитат од студот: во 2012 година, само 51,6 
проценти од домаќинствата можеле да ги одржуваат своите домови соодветно топли.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Фондација Конрад Аденауер (2013).  

ажурирана на 24.10.2017 година. 
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Извор: Пресметки на авторите: За ПЈР Македонија врз основа на АПУЖ 2011 
и 2016 и АПД 2003 и 2008. За другите земји врз основа на Базата на 

податоци на Светска банка за сиромаштија и еднаквост, години околу 2010-
2015. Последно ажурирана 23.10.2017 година. 

Извор: Пресметки на авторите. Податоците за ПЈР Македонија се базираат 
на АПУЖ 2016, податоците за другите земји врз основа на Базата на 

податоци на Светска банка за сиромаштија и еднаквост, 2014 или најблиска 
година. Последно ажурирана 23.10.2017 година. 

 
27. Животниот стандард на оние на дното на дистрибуцијата на доходот во последните години растеше 
побрзо, со 6,4 проценти годишно, отколку кај останатите: националниот просек беше само 2,9 проценти. ПЈР 
Македонија може да го има најинклузивниот раст во регионот (Слика 2.5): Само Грузија има пројавено сличен 
раст за долните 40 проценти, а ниту една земја нема поголема разлика помеѓу растот кај долните 40 проценти и 
просечниот раст. Овој пробив кај споделениот просперитет обележува остро свртување од трендот пред 2008 
година; меѓутоа, имајќи ги предвид двигателите на економскиот раст и на отворањето работни места во ПЈР 
Македонија од 2009 година разгледани подолу, не е јасно дали позитивните трендови кај сиромаштијата и кај 
споделениот раст се одржливи. 
 
Недостатоци во знаењето 2.2: Што го движи падот на непаричните показатели на благосостојбата?  
 
Ако сака да го подобри доходот, на ПЈР Македонија и треба здрава и продуктивна работна сила. Поради тоа, потребно е да 
се анализираат корените на неодамнешните загрижувачки промени кај непаричната благосостојба и да се предложат мерки 
за политиките за нивно подобрување. Важни аспекти на непаричната благосостојба што треба подобро да се разберат се 
поврзани со здравјето (смртност на новороденчиња и на доенчиња, имунизација) и образованието (запишувањето во средно 
и во високо образование). Прашања што бараат одговор: Дали ова намалување е присутно кај сите сегменти на населението 
или само кај сиромашните, етничките малцинства, жителите на рурални подрачја или други ранливи групи? Дали главно е 
движено од факторите на понудата (на пример, послаб пристап до услуги) или од факторите на побарувачката (на пример, 
домаќинства што помалку ја користат услугата?), Со кои фактори може да се објаснат неодамнешните промени кај 
показателот? Други димензии што треба да се разгледаат се пристапот до јавни услуги (на пример, санитарни услови, гориво 
за готвење) и показателите за условите во живеалиштата, социјалната исклученост (како што ја дефинира Еуростат) и 
степенот на поврзување со пазарот на труд. 
 
 
28. Приходите и понатаму се многу нееднакви. Според некои мерења, нееднаквоста на доходот 
значително се намалила помеѓу 2009 и 2015 година кога Џини коефициентот (мерка на нееднаквост на доходот на 
домаќинствата каде 0 претставува совршена еднаквост, 100 целосна нееднаквост) опадна од 42 на 36 врз основа 
на податоците за приходите на домаќинствата од АПУЖ. Кога анализата се базира на приходите пријавени во 
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Слика 2.5: Показателот за  споделен просперитет се 
подобри во последните години. 

(Раст на благосостојбата, долни 40 и национален просек, 
околу 2010–15) 

Слика 2.6: ПЈР Македонија во 2015 година и понатаму 
беше најнееднаква од споредбените земји. 

(Џини коефициент, околу 2014) 
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евиденцијата за персонален данок од доход, приказната е поразлична: нееднквоста врз основа на личните 
приходи беше доста константна помеѓу 2014 и 2016 година кога Џини коефициентите се движеа околу 44,9 и 
44,2.32 Но, без разлика каква е мерката, ПЈР Македонија и понатаму е понееднаква од земјите со кои сака да се 
изедначи и од понапредните европски економии; само Литванија и Бугарија (Слика 2.6) имаат полош Џини 
коефициент, а неодамнешните проценки на македонското Министерство за финансии врз основа на даночната 
евиденција покажуваат дека учеството на најбогатите 1 процент во вкупните приходи е повисоко отколку во 12 
најнапредни европски економии за кои има споредливи податоци.33 
 
29. Иако средната класа се зголеми, ранливоста остана непроменета. Користејќи го прагот на приходи 
дефиниран од Светска банка што се применува во регионот ЕЦА,34 средната класа се зголеми од скоро 30 
проценти во 2009 на над 40 проценти во 2015 година (Слика 2.7), но досегашниот напредок не беше доволен да 
се стигнат процентите на средната класа во структурно сличните земји и во земјите кон кои тежнее. 
Источноевропските земји што влегоа во ЕУ, на пример, имаат поголема средна класа (Слика 2.8). Од 2009 година, 
35 процентниот удел на македонското население што е ранливо (оние помеѓу сиромашни и средна класа) скоро и 
да не се смени и тие иако не се сиромашни се под ризик да бидат вратени во сиромаштија поради на пример, 
природни катастрофи, болест или нестабилност на пазарот на трудот.  

 
Слика 2.7: Намалувањето на сиромаштијата не е 

проследено со намалување на ранливоста. 
(Дистрибуција по статус на благосостојба, ПЈР Македонија, 

2009–15, проценти) 

Слика2.8: Средната класа во ПЈР Македонија и понатаму е 
помала отколку кај земјите кон кои тежнее. 

(Дистрибуција по статус на благосостојба, ПЈР Македонија и 
споредбени земји, околу 2015, проценти) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2010–16. Извор: Пресметки на авторите, за Албанија, Косово и Црна гора врз 

основа на ЕЦАПОВ/усогласени податоци, другите земји врз основа 
на АПУЖ. 

 
30. И покрај солидните економски и социјални перформанси на земјата, во ПЈР Македонија, 
задоволството од животот е послабо отколку во споредбените земји. Во анкетата Животот во транзиција 
(АЖТ), Македонците постојано изјавуваат дека се незадоволни од својот живот (Слика 2.9). Квалитативните студии 
утврдија и дека веруваат дека нееднаквоста помеѓу богатите и сиромашните се продлабочила во последните 10 
години.35 Исто така, врз основа на АЖТ 2016, само околу 8 проценти од Македонците ја доживуваат својата 
позиција во дистрибуцијата на доходот како подобрена помеѓу 2010 и 2016 година, период кога сиромаштијата се 
намали, а близу 60 проценти мислат дека нееднаквоста се зголемува. Јасно, економскиот напредок сè уште не ги 
достигнал очекувањата. 
  

                                                           
32 Пресметки на авторите врз основа на податоци од https://www.finance.gov.mk/mk/neednakvost. 
33 Види: https://www.finance.gov.mk/mk/neednakvost. 
34 Линијата што се користи овде е 11 УСД/ден/ПКМ 2005. Види: World Bank (2018b, во подготовка) “Leveling the Playing Field: Rethinking the 
Social Contract in Europe and Central Asia. 
35 Пример, Davalos et al. (2016). 
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Извор: World Bank (2017), Revving Up the Engines of Growth and Prosperity in the Western Balkans, базирано на АЖТ. 

 
2.2 Сепак, сиромаштијата опстојува кај некои групи и региони 
 
31. Домаќинствата со повеќе деца и со возрасни со пониско образование поверојатно ќе станат 
сиромашни. Домаќинствата со три или повеќе деца поверојатно е да западнат во сиромаштија (види Анекс 6); 
овие семејства, во кои во просек има и четири возрасни на работоспособна возраст, живеат главно во северните 
региони. Исто колку е понизок степенот на образование, особено основно или пониско средно, што го имаат 
возрасните, толку е поголема веројатноста да бидат сиромашни (Слика 2.10). Иако родовиот состав на 
домаќинството не е во корелација со сиромаштијата, жените и понатаму се онеправдани во другите димензии 
(Поле 2.2). Присуството на постари лица ја намалува веројатноста за сиромаштија, можеби бидејќи домаќинството 
ја користи нивната пензија; тоа е конзистентно со поголемиот удел на пензионери во погорните децили на 
дистрибуцијата на богатството. Македонските лезбијки, геј, бисексуалци, трансродови и интерсексуалци (ЛГБТ) се 
погодени со значителна дискриминација (Поле 2.3). 
 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2015.  

Забелешка: Полето во основата на столбовите го покажува уделот на сиромашни. 
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Слика 2.9: Задоволството од животот во ПЈР Македонија е многу ниско во споредба со споредбените земји. 
(Процент на испитаници што се согласуваат или силно се согласуваат со изјавата „Општо земено, задоволен сум со својот 

сегашен живот“) 

Слика 2.10: Децата во домаќинството и ниското ниво на образование се во тесна корелација со сиромаштијата. 
(Појава на сиромаштија по домаќинства: социодемографски карактеристики, 2015 година, проценти) 

Структурно слични земји Земји кон кои тежнее 
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Поле 2.5: Статусот на жените во ПЈР Македонија 
 
Родовиот диспаритет на пазарот на трудот е само еден израз на диспаритетите во ПЈР Македонија. Родовиот јаз кај 
вработеноста (стапката на вработеност кај жените е 18 процентни поени (пп) пониска отколку кај мажите на 15-64 годишна 
возраст) е предизвикан од јазот кај учеството во работната сила (26пп пониско кај жените во 2015 година). Стапката на 
учество на жените во работната сила од 51 процент, исто така, е за 14пп пониска од просекот на Европската Унија (ЕУ). 
Јазот опстојува во целиот животен циклус и е повисок отколку во повеќето други земји од Европа и Централна Азија 
(Слика В2.2). 
 

Слика B2.2: Родовиот јаз во учеството во работната сила во ПЈР Македонија е еден од најголемите меѓу земјите 
од ЕЦА. 

(Стапка на учество во работната сила по род, население од 15-64 години, околу 2014 година) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на World Bank (2018) Trends in Labor Markets in FYR Macedonia: A Gender Lens.  

Забелешка: Земјите се рангирани според големината на родовиот јаз во рамките на подгрупата.  
 
Значителен родов јаз во учеството на пазарот на трудот не е во согласност со учеството на жените во работоспособното 
население и нивното образовно ниво, особено кај групите до 40 годишна возраст од кои 25 проценти од жените и само 17 
проценти од мажите имаат образование повисоко од средно. Бавната транзиција од училиште на работа, целодневните 
активности во домаќинството и културните норми на одредени етнички групи се двигатели на нивната неактивност која го 
подрива потенцијалот за раст и развој на ПЈР Македонија: нееднаквоста на пазарот на трудот секоја година ја чинат ПЈР 
Македонија проценети 16 проценти од БДП по глава на жител. а Јазовите се евидентни и во претприемништвото: само 26 
проценти од фирмите имаат менаџерка и само 16 проценти се во сопственост на жени, иако овие проценти се нешто 
повисоки од просекот на ЕЦА. б Според АЖТ 2016, помалку жени (7 проценти) отколку мажи (14%) одлучуваат да почнат 
бизнис, но од оние што ќе одлучат близу 70 проценти успеваат. в Освен на пазарот на трудот, учеството на жените е 
ограничено и во колективните акции, родовите стереотипи се неизбежни и во 2005 година на пример, 61 процент од 850 
анкетирани жени изјавиле дека биле жртви на домашно насилство. Преовладуваат родовите стереотипи за мажите како 
хранители и жените како главни даватели на грижа. г Исто така, многу малку жени се сопственици на имот во ПЈР 
Македонија, само 17 проценти од имотите имаат сопственици или сосопственици жени бидејќи имотот обично се 
запишува на име на сопругот или на машки член на семејството. д Оваа ниска стапка на сопственост кај жените го 
ограничува и продуктивното користење на имотот од страна на жените и може да го отежни нивниот пристап до финансии 
поради немање залог. 
 
а  Cuberes and Teigner (2016). 
б World Bank (2013a), FYR Macedonia Gender Diagnostic: Gaps in Endowments, Access to Economic Opportunities and Agency. 
в World Bank (2018b), Trends in Labor Markets in FYR Macedonia: A Gender Lens   
г World Bank (2013a), FYR Macedonia Gender Diagnostic: Gaps in Endowments, Access to Economic Opportunities and Agency. 
д FAO and World Bank (2014). 
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Поле 2.6: Македонци – лезбијки, геј, бисексуалци, трансродови и интерсексуалци  

 
Дискриминацијата, исклученоста и насилството над лезбијките, геј, бисексуалци, трансродови и интерсексуалните (ЛГБТИ) 
лица е широко распространета во ПЈР Македонија. Социјалната исклученост врз основа на сексуална ориентација и родов 
идентитет предизвикува значителни социјални, политички и економски трошоци и ги спречува оние што се погодени 
еднакво да ги користат развојните инвестиции. Студијата на Светска банка од 2018 година за ЛГБТИ лицата утврди дека 
51,8 проценти од македонските испитаници доживеале дискриминација или вознемирување во последните 12 месеци, а 
33 проценти доживеале насилство во последните пет години.  
 
Истата студија утврди дека ЛГБТИ учениците доживеале дискриминација и пријавиле дека школското опкружување било 
непријателско; 76 проценти од македонските испитаници посведочиле за негативни коментари или однесување кон ЛГБТИ 
ученици на училиште – многу повеќе од просекот од 49 проценти според анкетата од 2012 година на Агенцијата на ЕУ за 
основни права (АОП). Иако повеќето (67 проценти) од македонските ЛГБТИ испитаници го кријат својот идентитет на 
работа, 20 проценти пријавиле дека имаат искусено дискриминација на работното место, а 15 проценти искусиле 
дискриминација поврзана со барања за отсуство или пензиски права. Дискриминацијата ги погодува сите области на 
животот, на пример, 21 процент се дискриминирани од здравствени работници кога барале здравствена грижа. Повторно, 
тоа е значително повеќе од просекот од 10 проценти во анкетата на АОП.  
 
Бидејќи македонскиот Закон за спречување и заштита од дискриминација (8 април 2010 година) не се однесува на 
дискриминација врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет или сексуални карактеристики, повеќето случаи на 
ЛГБТИ дискриминација или насилство остануваат непријавени. Според анкетата на Светска банка, само 14 проценти од 
ЛГБТИ жртвите на насилство ги пријавуваат случаите во полиција, многу помалку од просекот во ЕУ од 22 проценти. 
Непостоењето правна заштита може да го објасни малиот број пријавени насилства, но 44 проценти од испитаниците се 
плашат и од хомофобични или трансфобични реакции од полицијата – многу повеќе од просекот на АОП од 29 проценти. 
Врз основа на споредбата со земјите членки на ЕУ, ПЈР Македонија треба подобро да ги заштити ди да ги вклучи ЛГБТИ 
лицата. 
Извор: World Bank (2018b), Understanding the Experiences of LGBTI People in South East Europe. 
Слика 2.11: Етничката припадност влијае врз благосостојбата 

(Население по доходен квинтил и етничка припадност, 2017) 

 
Извор: Пресметка на авторите врз основа на Анкетата за квалитетот на 

животот од 2017 година. 
Забелешка: Квинтили врз основа на расположливиот доход по глава на 

жител. 
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32. Етничките малцинства се посиромашни од етничките Македонци. Иако нема официјална статистика 
за благосостојбата по етнички групи, постојат докази за диспаритети. Наодите на национално репрезентативната 
Анкета за квалитетот на животот од 2017 година овозможува да се направи корелација на етничката припадност 
на домаќинството и животните услови36 (Слика 2.11). Домаќинствата на етничките Албанци сочинуваат повеќе од 
40 проценти од најсиромашниот квинтил, со расположлив доход од само две третини од оној на Македонците, а 
половината од разликата останува дури и кога ќе се контролира за другите социодемографски карактеристики. 
Ромското население не само што е концентрирано во долните 40 проценти, туку и е далеку подолу од 
Македонците кај резултатите на пазарот на трудот, човечкиот капитал и другите непарични показатели на 
сиромаштијата (Поглавје 5). Според проценките на ЕБОР, етничката припадност многу повеќе ја објаснува 
нееднаквоста во пристапот до можности за вработување во ПЈР Македонија отколку каде било на друго место во 
регионот (Слика 2.12). 
Недостаток  во знаењата 2.3: Како стојат етничките малцинства во ПЈР Македонија?  
 
Според пописот од 2002 година, етничките Македонци сочинуваа 66 проценти од населението во земјата, етничките 
Албанци близу 25 проценти, а етничките Турци, Роми, Срби, Бошњаци и други помали групи ги сочинуваа останатите 9 
проценти. Соживотот на различните етнички групи бара сигурни информации за социјалните показатели и исходи да 
помогнат да се информираат политиките што ќе гарантираат дека сите граѓани имаат еднакви можности. Меѓутоа, 
најважните анкети на домаќинствата, АПУЖ (за благосостојбата) и АРС (за вработеноста) не даваат резултати според 
етничка припадност и некогаш воопшто и не прибираат информации за неа. Ова прашање е уште позагрижувачко кога 
национално репрезентативни извори како Анкетата за квалитетот на животот од 2017 година и Анкетата за животот во 
транзиција од 2016 година ги нагласуваат диспаритетите во благосостојбата и социјалните диспаритети помеѓу етничките 
групи.  
 
Објавувањето социјална статистика според етнички групи може да ги информира политиките, да ја зголеми отчетноста и 
да помогне да се изгради доверба по етничките линии. Пописот што се планира за 2020 година треба да ги ажурира 
податоците за бројот на население, но честото прибирање и објавување на социјалната статистика и понатаму е 
неопходно. Може да биде потребно да се седнат заедно претставници од различните етнички групи пред да се 
дефинираат показателите што ќе се следат за да се минимизираат можностите за несогласувања по пописот. Позитивното 
влијание на оваа статистика врз креирањето на политиките секако дека ги заслужува вложените напори.  
 

 
Извор: ЕБОР (2017). 

                                                           
36 Анкетата за квалитетот на животот во ПЈР Македонија од мај - јуни 2017 година составена од Фајненс Тинк, опфати како поединци така и 
домаќинства. Со неа, меѓу другото, се прибраа податоци за демографијата, социоекономските услови, потрошувачката, приходите и 
показателите на пазарот на труд. Види http://www.financethink.mk/models/survey-on-quality-of-life-in-macedonia-2017/ . 
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Слика 2.12: Етничката припадност многу ги објаснува разликите во пристапот до можности за заработка 
(Двигатели на нееднаквоста во можностите за работа, 2016 година) 

Родител член на комунистичка партија 
Род 
Урбано/рурално место на раѓање 

Етничко мнозинство/малцинство 
Ниво на образование на родителите 

Структурно слични 
земји 

Земји кон кои се стреми Други европски земји со високи 
приходи 

Други европски земји со средни приходи 

http://www.financethink.mk/models/survey-on-quality-of-life-in-macedonia-2017/
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33. Сиромаштијата е повисока во руралните области. Намалувањето на сиромаштијата од 2009 година 
наваму не беше доволно да се затворат географските разлики во животните услови. Почетната разлика од 13пп се 
намали само на 12,5. Бројот на сиромашни во урбаните средини е 17 проценти, но кај руралните тој е скоро 30 
проценти (Слика 2.13). Јазот во сиромаштијата – разликата до линијата на сиромаштија – се намали за 50 
проценти во урбаните области, а само за 40 проценти во руралните.  
 
34. Поголем дел од сиромашните живеат на северот. Иако сиромаштијата во некои региони се намали 
повеќе отколку во други, рангирањето на регионите, особено најсиромашните региони, не се разликува многу 
помеѓу 2009 и 2015 година (Слика 2.14). Како во североисточниот така и во полошкиот регион, на крајниот 
северозапад и североисток, сиромаштијата беше близу 40 проценти. Стапките во Скопје, главниот град, и во 
југоисточниот регион се многу слични со националната стапка од 23 проценти, а сиромаштијата во останатите 
региони опадна до 10 до 14 проценти. Сиромашните се концентрирани во северните региони кои имаат поголемо 
население (Слика 2,15). 
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2010-2016. Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2010 и 2016. 
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Слика 2.13: Постојат диспаритети во сиромаштијата 
помеѓу урбаните и руралните подрачја … 
(Број на сиромашни по домен, 2009-2015) 

Слика 2.14: …како и регионални диспаритети. 
(Број на сиромашни по регион, 2009 и 2015) 

Екстремна сиромаштија 
Сиромаштија 

Екстремна сиромаштија 
Сиромаштија 

Сиромаштија 2009 
Сиромаштија 2015 
Охридско езеро 
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35. За разлика од другите земји во развој, во 
ПЈР Македонија најголем дел од сиромашните се 
возрасни на работоспособна возраст. Како во 
урбаните така и во руралните области, близу 70 
проценти од сиромашните се на возраст од 15 до 64 
години (Слика 2.16), во голем дел отсликувајќи го 
демографскиот профил на земјата. Децата сочинуваат 
околу 24 проценти, со ист удел како во урбаните така и 
во руралните области, а на национално ниво, старите 
лица сочинуваат околу 7 проценти. Овој профил на 
сиромашните ја нагласува важноста на вработувањето 
за намалувањето на сиромаштијата.  
 
36. Сиромашните работат повеќе во 
земјоделството, а помалку во услугите од 
несиромашните работници. Скоро 33 проценти од 
сиромашните што работат се во земјоделството, 
споредено со само 13 проценти од несиромашните што 
работат (Слика 2.17). Тоа укажува дека за да се намали 
сиромаштијата и да се затвори поделбата помеѓу 
урбаните и руралните области, од најголема важност се 
интервенциите на политиките со кои се обезбедува раст 

на земјоделската продуктивност и на приходите. Несиромашните работат не само во преработувачката индустрија 
туку и особено во образованието, јавната администрација и во другите услуги – занимања што бараат релативно 
поголеми вештини. 
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2016. Линија на 

сиромаштија:  5.5 УСД/ден (2011 ПКМ). 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ. 
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Слика 2.15: Сиромашните се концентрирани во 
северните региони. 

(Дистрибуција на сиромаштијата по региони, со големина 
прилагодена на уделот на сиромашните во даден регион, 

2015) 

 
Забелешка: Размерот на регионот е прилагоден на уделот на 
сиромашните во секој регион. Потемната боја ги покажува 

регионите со најголем удел на сиромашни. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2016. 

Слика 2.16: Најголем дел од сиромашните се возрасни на 
работоспособна возраст. 

(Дистрибуција на сиромашните според возрасна група и 
локација, 2015) 

Слика 2.17: Сиромашните повеќе работат во 
земјоделството, а помалку во услугите отколку 

несиромашните. 
(Дистрибуција на сиромашните што работат по економски 

сектори, 2015) 
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2.3 Можностите за вработување влијаат врз перспективите за 

излегување од сиромаштија  
 
37. Иако стапките на учество во работната сила се слични кај сиромашните (59 проценти) и 
несиромашните (61 процент), тие имаат суштински разлики во стапката на невработеност: 61 процент од 
сиромашните, а само 23 проценти од несиромашните се невработени (Слика 2.18). Економетриската анализа на 
факторите што влијаат врз сиромаштијата во земјата потврдува дека имањето работа и приходи од работа 
поврзани со работно место е главен фактор кој ја објаснува веројатноста да се биде сиромашен (Анекс 5). 
Особено, веројатноста од паѓање во сиромаштија е значително повисока за невработените отколку за вработените 
дури и откако ќе се контролираат други карактеристики на поединецот и на домаќинството. Фактички, статусот во 
работната сила повеќе варира во статусот на сиромаштијата отколку со демографските варијабли за 
образованието, локацијата или за домаќинството. 
 

 
 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2016.  Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2016. 
 

 
38. Сепак, работата и понатаму е главен извор на приходи на сиромашните. Повеќе од половината од 
приходот на сиромашните домаќинства доаѓа од заработка од работа (Слика 2.19), што имајќи ја предвид нивната 
ниска стапка на вработеност илустрира колку малку сигурни извори на приходи имаат тие. Секако, пензиите 
сочинуваат поголем дел од приходите за горните 60 отколку за долните 40, а иако социјалната помош (детска и 
социјална помош и други трансфери) претставуваат скоро 25 проценти од приходите на сиромашните, износите 
се доста ниски поради сериозните јазови во опфатот со програмите што ги испуштаат повеќето сиромашни 
домаќинства. Дознаките (дел од другите приходи во Слика 2.19) малку придонесуваат кај домаќинствата на дното 
на дистрибуцијата (види Јаз во знаењата 2.4). 
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Слика 2.18: Пристапот до вработување е една од главните 
детерминанти на сиромаштијата. 

(Дистрибуција на доходот според статусот на пазарот на труд, 
возраст 15+ години, 2015) 

Слика 2.19: Трудот е најважен извор на приходи за 
сиромашните.  

(Извори на приходи во домаќинството, 2015, проценти) 
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ. 

Забелешка: Квинтили базирани на расположливиот доход на 
домаќинството по глава. 

 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ. 

 
39. Во последните години проширувањето на можностите за вработување беше важно за дното на 
дистрибуцијата, иако главно беше движено од јавниот сектор. По светската финансиска криза, во ПЈР 
Македонија беа отворени бројни нови работни места од кои имаа корист домаќинствата на дното, но главно 
потпирајќи се на јавни расходи: (а) Јавните расходи нагло пораснаа, главно во градежништвото за големи јавни 
проекти (но во статистиката на пазарот на трудот се забележани како вработувања во приватниот сектор), (б) 
Новите активни политики на пазарот на труд (АППТ) и поддршката на владата за вработувањата во посебните 
економски зони исто така го промовираа отворањето нови работни места, (в) Новите работни места во јавниот 
сектор: во јавната администрација, здравството, образованието и во водоснабдувањето сочинуваа повеќе од 20 
проценти од нето растот на вработеноста во периодот 2009-13. Со тоа, јавните расходи ефективно беа преточени 
во работни места иако со фискален трошок (види Поглавје 3) со што се поставува прашањето дали придобивките 
се одржливи. 
 
40. И зголемувањето на приходите на оние што се веќе вработени е критично за намалување на 
сиромаштијата. И покрај послабиот раст на БДП по кризата, земјата и понатаму отвораше работни места не само 
во градежништвото, помогнато со јавните програми, туку и во другите трудоинтензивни сектори што не бараат 
вештини, како земјоделството и преработувачката индустрија, кои ја зголемија целокупната вработеност (Слика 
2.20). Повисоката вработеност на крајот се преточи во поголеми заработки долж дистрибуцијата на доходот, но, 
особено на дното (Слика 2.21). Зголемувањето на платите делумно коинцидира со зголемувањето на минималната 
плата во 2014 и во 2015 година, иако за да се припише влијанието на овие зголемувања треба подетална анализа 
(на пример, бидејќи домаќинствата што излегуваат од сиромаштија може да работат во неформалниот сектор и да 
не добиваат минимална плата). Преработувачката индустрија, градежништвото и услугите (покрај трговијата) 
заедно се заслужни за 50 до 60 проценти од намалувањето на сиромаштијата (Слика 2.22); во руралните области, 
земјоделството и градежништвото придонесоа за околу 33 проценти. 
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Недостаток во знаењето 2.4: Каде се дознаките?  
 
Иако многу од нејзините граѓани живеат во странство, во ПЈР Македонија дознаките имаат релативно мал придонес во 
доходот на домаќинствата. Во 2016 година, личните дознаки биле само 3 проценти од БДП додека во соседните структурно 
слични земји како Албанија, Босна и Херцеговина и Грузија, оваа бројка е близу 11 проценти (Слика КГ2.4). Според АПУЖ, 
во 2015 години само 2 проценти од приходите на македонските домаќинства доаѓале од дознаки иако анкетите посебно 
пондерирани да ги мерат дознаките дале нешто повисоки вредности од 5 и 6,5 проценти од приходите на домаќинствата.а 
Не е за изненадување дека анализата на динамиката на сиромаштијата врз основа на АПУЖ не само што не утврди 
значителна улога на дознаките во периодот 2009-2015 туку утврди и намалување на реалните износи за 10 проценти. 
 

Ако дознаките доаѓаат во земјата, каде одат? Едно можно 
објаснување е дека методата користена за евидентирање 
на нивната вредност може да не го бележи текот точно. 
Студиите во земјатаб забележуваат дека пријавените 
дознаки се конзервативни проценки врз основа само на 
парите што влегуваат во земјата само по официјални 
канали (на пример, банки, агенции за пренос на пари). 
Поширока дефиниција врз основа на готовината 
разменета во менувачниците покажува дека приватните 
трансфери би можеле да бидат околу 15 проценти од БДП 
иако не е направена систематска анализа за да се утврди 
уделот на дознаките. Исто така, не е јасно зошто кога во 
други земји се користи методата базирана на директно 
пријавување на дознаките, проценетите резултати се дури 
17 проценти од БДП, додека во ПЈР Македонија 
резултатот е само претходно наведените 3 проценти. 
 
Друга можност е дека недоволното пријавување 
преовладува кај анкетите на домаќинствата, но 
резултатите од анкетата на домаќинствата специјално 
направена за бележење на вредноста на дознаките се 
слични со оние од АПУЖ. Иако секогаш може да се 

очекува помало пријавување кај овој вид прашања, не е јасно зошто тоа би преовладувало во ПЈР Македонија. 
 
Конечно, Македонците можеби не испраќаат толку многу пари дома како другата дијаспора. Понискиот прилив може да се 
објасни со факторите како профилот на иселениците, времето на живеење во странство или фактот дека за разлика од 
многу земји каде дознаките се значителни, ПЈР Македонија е земја со високо-среден доход со релативно ниска стапка на 
зависност на децата, каде повеќето од постарите имаат пензии. Кои и да се причините, подоброто разбирање на 
дознаките ќе помогне да се обезбедат информации за политиките за искористување на нивниот потенцијал.  
 
а Петрески и Јовановиќ (2016).  
б Исто. 

Слика KG2.4: Личните дознаки се помали отколку во 
повеќето споредбени земји во регионот. 
(Лични дознаки, 2015, проценти од БДП) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на СРП. 

 
41. И пензиите помогнаа да се намали сиромаштијата, иако во помала мерка. Нивниот придонес во 
намалувањето на сиромаштијата во периодот помеѓу 2009 и 2015 година беше близу 25 проценти како резултат 
на зголемувањето на пензиите над претходните индексирања (Слика 2.21). Промената придонесе за намалување 
на сиромаштијата во урбаните области за повеќе од 30 проценти, а само за 13 проценти во руралните области. 
Промената на пензиите беше позитивна иако за долните 40 таа беше скромна во реални услови (6 проценти, а 
повеќе за поимотните (Слика 2.19)). Секако, пензиските приходи за горните 60 реално беа близу 33 проценти. Во 
ЕЦА, ПЈР Македонија е меѓу земјите со најголеми пензии во однос на просечната плата (Слика 2.23). Пензиите на 
оние на дното на дистрибуцијата им даваа значителна поддршка на приходите, претставувајќи близу 8 проценти 
од приходите на сиромашните во 2015 година; без пензиите како дел од приходите на домаќинствата, 
сиромаштијата таа година би била 15пп повисока (38 наместо 23 проценти). 
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42. Социјалната помош малку помогна во намалувањето на сиромаштијата. Опфатот на системот за 
социјална заштита е ограничен. Како што беше објаснето во Прегледот на јавните финансии на  ПЈР Македонија,37 
расходите за социјална помош се релативно ниски и фрагментирани и според повеќе показатели се недоволно 
добри. Исто така, неодамна, расходите беа пренасочени кон категориски програми како родителски додаток иако 
сиромаштијата и понатаму е релативно висока.  
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2010-2016. Извор: World Bank (2014), The Inverting Pyramid: Pension Systems 

Facing Demographic Challenges in Europe and Central Asia.  
 
2.4 Структурните прашања на пазарот на трудот се значителен 

предизвик за отворањето работни места  
 
43. Зголемувањето на бројот и на квалитетот на работните места е критичен за забрзувањето на 
намалувањето на сиромаштијата и за социјалната инклузија. Зголемувањата на приходите од работа и 
вработување ги објаснуваат скоро сите промени на доходот на домаќинствата кај долните 40 проценти во 
периодот помеѓу 2009 и 2013 година, а нивната невработеност најсилен прогнозер на сиромаштијата. Користејќи 
ја како показател проценетата еластичност сиромаштија – вработеност во периодот 2009-16 година – секој 
процентен поен на раст на вработеноста ја намалува сиромаштијата за 1,3пп – 10 процентно зголемување на 
вработеноста би ја преполовило сиромаштијата, а 15 процентно зголемување безмалку би ја елиминирало. 
 
44. Бројни работоспособни граѓани на ПЈР Македонија не се активни на пазарот на трудот. Во 2016 
година, 35 проценти од работоспособното население ниту биле вработени ниту барале работа, што укажува на 
демотивација за нивно учество на пазарот на труд (Слика 2.24). Иако стапката на неактивност е споредлива со 
другите земји на Западен Балкан, заедно со високата невработеност во ПЈР Македонија, резултатот во 2016 беше 
дека едвај половината работоспособни граѓани на земјата биле вработени (Слика 2.24). Неактивноста е особено 
висока кај жените и кај работниците над 55 годишна возраст. Исто така, со тоа што 15 проценти од работниците 
се пензионираат пред да наполнат 65 години, продуктивниот човечки капитал генерално останува многу 
неискористен. 
 
 
 

                                                           
37 World Bank (2018), FYR Macedonia Public Finance Review. 
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Слика 2.22: Преработувачката индустрија и услугите беа 
најважни сектори за намалување на сиромаштијата. 
(Придонес на приходите од работа во намалувањето на 
сиромаштијата по дејност, процентни поени, 2009–15 

Слика 2.23: Пензиите во ПЈР Македонија се меѓу 
највисоките во регионот во однос на просечните плати. 

(Споредба на просечната пензија и просечната плата, околу 
2013) 
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од Државниот завод за статистика (ДЗС), Одделението на ООН за население и 

Анкетата на работната сила од 2016 година (онаму каде што не е наведен изворот). 
 

 
45. Меѓу оние што се активни на пазарот на трудот, невработеноста е упорно висока – каква што е уште 
од независноста. Во првите четири години од независноста, евидентираната невработеност се зголеми од 17 на 
20 проценти бидејќи вработеноста во јавниот сектор се намали за повеќе од 20 проценти,38 и опстојува и покрај 

                                                           
38 World Bank (1995) FYR Macedonia Country Economic Memorandum. 

Слика 2.24: Премногу Македонци не работат. 
(Дистрибуција на населението по работна сила и статус на вработување, 2016) 

Слика 2.25: И покрај подобрувањето кај вработеноста во 
последните години… 

(Процент од население на возраст 15+) 

Слика 2.26: …ПЈР Македонија е има меѓу најлошите 
исходите на пазарот на трудот. 

(Невработеност и неактивност, 15–64-годишна возраст, 2016) 

 
 

Забелешка: WeBa4 се Албанија, Босна, Србија и Црна Гора. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните заводи за статистика и Еуростат. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на проценки на МОТ 
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промените во економијата и нејзиното подобрување во последните години (Слика 2.25). До 2016 година, 
невработеноста беше 23 проценти, меѓу највисоките во светот за земји кои не се справуваат со конфликт (Слика 
2.26). Исто така, 47 проценти од учесниците на пазарот на труд на возраст од 15 до 24 години се невработени, 
скоро двојно од стапката за постарите работници и со втора највисока стапка во регионот по Косово. Високата 
невработеност кај младите предизвикува општествена загриженост. Меѓу невработените од сите возрасти, многу 
од нив возрасни лица во најдобрите години за работа, 80 проценти биле без работа повеќе од една година. До 
2016 година, стапката на долготрајна невработеност од 81 процент што е еднакво на 180.000 лица, стагнираше со 
години (Слика 2.27). Како работниците стареат, така се зголемува и времето што го минуваат како невработени: 
меѓу оние на возраст од 45 до 64 години, периодот на невработеност во просек е околу 11 години. Кога има толку 
многу обесхрабрени работници, поттиците за активно учество на пазарот на трудот се минимални. 
 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните заводи за статистика и Еуростат. 

 
46. Според тоа, македонските работници губат половина од нивниот продуктивен животен век. Ниското 
учество во работната сила, високата невработеност, неформалната работа и иселувањето – наследства од 
нејзиниот статус во поранешна Југославија како втор најсиромашен регион – ја позиционира земјата меѓу оние со 
најлоши резултати во светот. Како последица на тоа (Слика 2.28), просечниот македонски работник на возраст од 
15 до 24 години губи околу 8 години од продуктивно вработување: за работниците на возраст 25-54 години 
загубата е околу 12 години, а за работниците на возраст 55-64 години таа е близу 6 години. Вкупно, тоа се околу 
25 години од продуктивно вработување изгубени во еден просечен животен циклус на работник. Кај жените, 
загубениот продуктивен потенцијал е дури и полош, 30 години. 
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Слика 2.27: Долготрајната невработеност е висока повеќе од 12 години. 
(Проценти од население на возраст 15+) 
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Забелешка: Вкупниот број потенцијално изгубени години вработување е еднаков на уделот на вкупниот број години за возрасната група 

минус стапката на вработеност за таа група во 2016 година. Методологија базирана на Ариас и други. (2014). 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од „SEE Jobs Gateway (World Bank and WiiW)“ и Еуростат. 

 
47. Според Државниот завод за статистика, во 
2016 година, неформалните работни места имале 
релативно висок удел од 18 проценти. Во 2010 
година, врз основа на податоците од АЖТ, 
неформалноста се проценувала на 17,2 проценти 
(Слика 2.29) – повисока отколку во земјите кон кои 
тежнее, одредени структурно слични земји и многу 
други источноевропски економии. Бидејќи просечните 
заработки кај неформалните работници се пониски 
отколку кај формалните, што укажува на пониска 
продуктивност, големиот неформален сектор го влече 
растот надолу.39 Секако, неформалните конкуренти се 
предмет на чести поплаки околу водењето бизнис во 
земјата: сите фирми користат јавни услуги, но само 
формалните плаќаат даноци. Исто така, кога 
неформалните и формалните си конкурираат, постои 
мотивација вторите да го избегнуваат даноците или да 
ги игнорираат прописите за да ги намалат трошоците, 
создавајќи магичен круг. 
 
2.5 Сè помалата работна сила и иселувањето ги влошуваат 

предизвиците за работните места 
 
48. До 2050 година, работоспособното население ќе се намали од 71 на 60 проценти, а уделот на 
старите лица ќе се зголеми од 12,5 на 25 проценти (Слика 2.30). ПЈР Македонија тогаш ќе има еден од 
најголемите удели на стари лица меѓу земјите со среден доход и ќе и требаат ресурси за да ги издржува. За да го 
одржи уделот на работоспособно население од 71 проценти – забележан во 2015 година, до 2050 години ќе и 
требаат уште 700.000 дополнителни работници. 
 

                                                           
39 World Bank (2014c), FYR Macedonia Employment and Job Creation: Labor Market Assessment 2007-2011. 
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Слика 2.28: Македонските работници во просек губат околу 25 години вработеност. 
(Просечен број изгубени години на продуктивно вработување, 2016) 

Слика 2.29: ПЈР Македонија има повеќе неформално 
вработени од повеќето споредбени земји. 

(Стапка на неформалност во споредбените земји, 2010) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АЖТ 2010. 
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49. Иселувањето на работоспособните граѓани 
на земјата и понатаму ќе ја раситнува работната 
сила. Недостигот од шанси присилува многу 
работници да бараат подобри можности во странство. 
Врз основа на пописните податоци од земјите на 
иселување, сегашните македонски иселеници главно 
населени во Турција и во Западна Европа, веќе 
претставуваат 25 проценти од населението, а овој 
број се зголемува веќе 10 години (Слика 2.31). Оние 
што се иселиле во Турција не секогаш биле водени од 
чисто економски причини за разлика од оние што се 
населиле во други земји, главно во земјите на ЕУ15 и 
во Швајцарија. Бидејќи иселениците сами одлучуваат 
да се иселат, тие најчесто се мотивирани работници 
во најпродуктивни години. Фактички, бидејќи тие 
сочинуваат проценети 32 проценти од високо 
обучените работници во земјата, нивното заминување 

е сериозен удар за продуктивноста (Слика 2.32). 
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на статистиката на ООН. Забелешка: Стапката на иселување е еднаква на вкупното иселено 

население од изворна земја поделено со збирот на мигрантите и 
домашното население во истата изворна земја.  
Извор: Групација Светска банка и wiiw (2018). 

 
2.6 Заклучок 
 
50. ПЈР Македонија треба (а) да направи стратегии за промовирање на растот во секторите што можат 
да создадат работни места и (б) да ги демонтира препреките за отворање работни места и да ја намали 
неволноста на работниците да прифаќаат понуди за работа. Не само што постојните човечки ресурси не се 
доволно искористени, тие ќе стануваат пооскудни, со што станува итно земјата да се справи со прашањата што го 
спречуваат отворањето работни места и создаваат фрикции на пазарот на трудот. Поглавјата 3 и 5 обезбедуваат 
информации за дискусија за опциите на политиките на страната на побарувачката за труд, утврдувајќи ги главните 
ограничувања за подигање на продуктивноста и растот и за создавање вработеност. Поглавјето 5 се однесува на 
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Слика2.30: Според тековните трендови, уделот на 
работоспособните граѓани на ПЈР Македонија ќе опадне.  

(Проектирано население, 2015-2050) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на Одделението на ООН за 

население. 

Слика 2.31: Иселениците од ПЈР Македонија главно 
работат во Западна Европа и во Турција. 

(Дистрибуција на иселениците по земји на иселување, 1990-
2017) 

Слика 2.32: Недостигот од можности го охрабрува 
иселувањето што ја прави иднината уште понесигурна. 
(Дистрибуција на иселениците по ниво на вештини, 2010) 
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страната на понудата на труд каде демотивациите може да создаваат пречки за вработување, особено за потгрупи 
како жени и млади. 
 
51. ПЈР Македонија може да стигне до статусот на средна класа, но само со значителни напори. Со 
робустен раст од 5 проценти годишно и задржување на дистрибуцијата на доходот на константно ниво, до 2030 
година најголем дел од македонските граѓани ќе станат дел од средната класа (Слика 2.33), а екстремната 
сиромаштија ќе биде под 3 проценти. Сепак, 20 проценти од граѓаните на земјата би биле ранливи, а 10 проценти 
сиромашни што значи дека акциите мора да се насочуваат да им се помогне да акумулираат средства што им се 
потребни да имаат одржливи приходи, да ги искористат шансите на пазарот на трудот и да изградат отпорност 
кон можните негативни потреси. Сценаријата за раст со поскромна стапка, слична на стапките на раст од 
последните години (на пример 2,3 и 2,8 проценти) покажуваат дека намалувањето на сиромаштијата и ранливоста 
би било многу побавно. Иако сложена, задачата за станување општество на средната класа е остварлива за земја 
која само нешто повеќе од 25 години од својата независност е во добра позиција да се справи со овој предизвик. 
 

A. Сиромашни 

 

Б. Ранливи 

 

В. Средна класа 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АПУЖ 2016 и проекции за годишен раст на БДП по глава на жител од 2,3, 2,8 и 5 проценти, 

под претпоставка за 0,87 премин врз доходот на домаќинствата, со константен облик на дистрибуцијата на доходот. 
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Слика 2.33: Со одржан економски раст, до 2030 година, ПЈР Македонија може да ја намали сиромаштијата и да ја 
зголеми средната класа, но без понатамошни акции, премногу граѓани на ПЈР Македонија и понатаму ќе бидат 

ранливи и сиромашни. 
(Проекции за дистрибуцијата на благосостојбата, 2015-2030) 





Систематска Дијагностика На Земјата | Постигнување Посветла Иднина За Сите

Тања Таневска
Раѓање – II/II - 0405

Деловната приказна на Марјан е поврзана 
со надминување на препреките. Кога пред 15 
години тој започна компанија за производство 
на софистициран компјутерски софтвер, 
малкумина веруваа дека ќе успее. Сепак, 
Скопје е далеку од Калифорнија, а интернет 
поврзаноста беше непредвидлива, во најмал 
случај. Одржувањето контакт со клиенти не 
беше лесно, а Марјан се сеќава дека неговиот 
тим често работеше цела ноќ за да обезбеди 
квалитет на новиот производ, а потоа брзаше 
кон компанијата за достава со цел да се осигура 
дека тој ќе стигне до клиентот на време. За 
среќа, неговата компанија сега може полесно 
да испраќа производи преку интернет, и кога 
треба да се прошири, сега се доволни само 
неколку дена за да се добијат новите бизнис 
дозволи што му се потребни. Така, неговиот 
тим има повеќе време да пронајде креативни 
начини за подобрување на нивниот софтвер и 
може да патува на меѓународни конференции 
за да го продаде. Благодарение на постојаниот 
проток на задоволни клиенти, тој може да 
им понуди на своите вработени конкурентни 
плати, без потреба постојано да се грижи 
за конкуренцијата која го бара неговиот 
персонал. Компанијата прерасна во повеќе од 
200 вработени, иако потребна е најмалку една 
година тренинг на нововработените за да се 
прилагодат. Марјан разговара со академските 
институции и деловните здруженија за 
да види дали може да се зајакне понудата 
на компјутерски инженеринг и програмски 
вештини. Марјан нема илузии: тој знае колку 
е конкурентен глобалниот пазар, и тој е 
посветен на постојано учење за да може да 
прави подобри производи побрзо и со пониски 
трошоци.

Поглавје 3. Економски раст и 
работни места
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3. Економски раст и работни места 
 
Од осамостојувањето, ПЈР Македонија напредуваше од земја со ниско-среден кон земја со високо-среден 
доход и од планска кон пазарна економија со аспирации за членство во ЕУ. Во последните две децении и 
покрај шоковите, прудентните макроекономски политики, структурните реформи и мерките за привлекување 
приватни инвестиции продуцираа стабилен раст, а земјата успеа во последните 18 години да го удвои доходот 
по глава на жител. Сепак, покрај тоа што е регионален лидер во посттранзициските економски реформи, 
нејзиниот раст на БДП беше побавен отколку во споредбените земји. Со постојната стапка на раст, што 
претпоставува продолжување на структурните реформи, детето родено денес ќе има 75 години кога доходот на 
земјата ќе се приближи до просекот на ЕУ; меѓутоа; ако растот на БДП се забрза до просечно годишно 5 
проценти, земјата може да конвергира кога детето ќе има само 30 години. Постигнувањето и одржувањето 
годишен раст од 5 проценти ќе биде многу тешко, но ако креаторите на политиките и чинителите во земјата 
може да дојдат до една заедничка реформска визија тоа не е невозможно. На ПЈР Македонија и треба одржан 
и робустен раст за да создаде повеќе и подобри работни места, да ја намали структурната невработеност и да 
донесе повеќе граѓани во работната сила бидејќи таа се намалува поради стареење и иселување. Бидејќи само 
половината од работоспособното население во земјата има работа, има голем извор на неискористен човечки 
капитал што може да помогне да се забрза растот. Побрзото отворање работни места и повисоката 
продуктивност се основни за максимизирање на потенцијалот на работната сила во земјата. Во моментов, 
продуктивноста малку придонесува за растот, а изгледа дека трудот и капиталот ефективно не се пренасочуваат 
од помалку кон повеќе продуктивни дејности. Отстранувањето на обврзувачките ограничувања за поефикасно 
пренасочување на економските ресурси би помогнало да се зголеми продуктивноста, вработеноста и платите, а 
структурните реформи би помогнале да се префрлат капиталот и трудот од помалку продуктивни кон 
попродуктивни дејности и би се изградиле способностите на фирмите за апсорбирање нови технологии и за 
иновирање.  
 
3.1 Трендови на растот 
 
52. Од 2000 година, реалниот доход по глава на жител во земјата се удвои. Просечниот годишен раст на 
БДП по глава на жител за периодот 2000-17 беше 2,7 проценти, значително над просекот на ЕЦА од 1,5 проценти. 
Како резултат на тоа, БДП по глава на жител порасна за 51 процент, од 9.000 УСД во 2000 на 13.600 УСД во 2017 
година40; регионот ЕЦА во целина забележа зголемување од само нешто повеќе од 31 процент.  
 
53. Меѓутоа, иако помалку нестабилен отколку во споредбените земји, растот на БДП во ПЈР 
Македонија генерално беше умерен: реалниот раст на БДП од 2,8 проценти за периодот 2000-17 беше понизок 
од просечните 3,7 проценти кај структурно слични земји и 3,4 проценти кај земјите кон кои тежнее41 (Слика 3.1). 
Сепак, помалку нестабилниот раст ја нагласува релативната отпорност на економијата особено на светската 
финансиска криза (2009-17) кога иако нејзиниот годишен раст забави до 2,1 проценти, тоа беше повеќе од 
просекот од 1 процент кај земјите кон кои тежнее (Слика 3.2). 
  

                                                           
40 Реалниот раст на БДП по глава на жител се базира на паритет на куповна моќ (ПКМ) во меѓународни УС долари од 2011 година. 
41 Структуно слични земји: Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, Јамајка, Јордан, Маурицијус, Парагвај и Србија; земји кон кои се стреми: 
Бугарија, Хрвасска, Естонија, Летонија, Литванија. Словачка и Словенија (види Анекс 1). 
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти, СРП, ВЕО и Еуроатат. 

 
54. Со прудентни макроекономски политики, 
ПЈР Македонија успеа да создаде доволно фискален 
простор за фискална политика спротивна на 
циклусот42 со која се ублажи варијабилноста на 
растот во 2008-09 и во 2011-12. Светската финансиска 
криза од 2008-09 ја намали побарувачката за 
македонскиот извоз и приватните трансфери од ЕУ 
поради што се намалија домашната потрошувачка и 
јавните расходи. Фискалната прудентност пред 2008 
година овозможи да се намали јавниот долг од 45,7 
проценти од БДП во 2002 на 23 проценти во 2008 
година. Тоа на земјата и даде фискален простор за 
поголеми јавни расходи за стимулирање на економијата. 
Во меѓувреме, монетарната политика беше 
прилагодлива: централната банка ги намали каматите за 
да го охрабри растот на кредитирањето и да избегне 
големо повлекување на депозитите. Комбинацијата на 
фискални и монетарни стимулации и овозможи на ПЈР 
Македонија да ја преброди рецесијата во 2009 година и 
грчката економска криза во 2011-12, подобро од 
нејзините соседи (Слика 3.3).43  
 
55. Умерениот економски раст беше доволен за да отвори пат кон приближување до доходот на ЕУ. 
Според паритетот на куповна моќ (ПКМ), во 2017 година БДП по глава на жител на ПЈР Македонија беше еднаков 
на 30 проценти од просекот на Германија – приближување за 5 пп во однос на 2005 година. Меѓутоа, во истиот 
                                                           
42 За земји како ПЈР Македонија, со фиксен девизен курс, каде фискалната политика е примарен инструмент достапен за управување со 
деловниот циклус, императив во услови на нестабилност е да чуваат ресурси како фискални браници и при падови да ги зголемат јавните 
расходи што е мерка спротивна на циклусот. 
43 До крајот на 2000ите години, ограничената изложеност на ПЈР Македонија на меѓународната трговија и финансиски текови ја спаси 
економијата од прегревање во годините на кредитниот бум и бумот на активата до 2009 година. 
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Слика 3.1: Економскиот раст во ПЈР Македонија беше 
умерен … 

(Просечен реален раст на БДП, 2000–17, проценти) 

Слика 3.2: …иако помалку варијабилен отколку во 
споредбените земји. 

(Просечен годишен раст на БДП 2009-17, %, и варијаблиност 
на растот, 2009–17, проценти) 

Слика 3.3: Прудентните макроекономски политики и 
помогнаа на ПЈР Македонија да спречи длабока 

рецесија во текот на светската криза од 2008-09 и 
грчката криза 2011-12. 

(Реални стапки на раст на БДП, 2001-17, проценти) 

 
Извор:  Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти, СРП, ВЕО и Еуроатат . 
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период, земјите кон кои тежнее се приближија за 13 пп, и сега се на 63 проценти од БДП по плава на жител на 
Германија. Споредбата помеѓу Латвија и ПЈР Македонија помага да се илустрираат разликите во темпото на 
приближување: во 1995, БДП по глава на жител на двете земји беше на ниво од околу 24 проценти од 
германското. До 2017 година, доходот по глава на жител на Латвија беше повеќе од 55 проценти од германскиот, 
ПЈР Македонија достигна околу 30 проценти (слика 3.4)). 
 

56. За ПЈР Македонија да постигне статус на 
држава со висок доход во една генерација ќе треба 
да постигне побрз и одржан развој. Импликациите од 
растот се големи. Во 2017 година нејзиниот бруто 
национален доход по глава на жител (БНП) беше 4.880 
УСД. Со среден годишен раст од 2,6 проценти (2009-16), 
македонското дете родено денес би имало 35 години 
кога земјата би постигнала висок БНП.44 Со поскромен 
раст на доходот по глава на жител од 2,3 проценти, за 
тоа би требало близу 40 години. Меѓутоа, со повисоки 
одржани стапки на раст земјата побрзо би можела да 
стигне до статусот на земја со висок доход. На пример, 
зголемувањето на нејзиниот годишен раст по глава на 
жител на 3,5 проценти би го намалило времето 
потребно за постигнување статус на земја со висок доход 
на 26 години, а со годишен раст по глава на жител од 5 
проценти за тоа би требало само 18 години (Слика 
3.5).45 Поради тоа не е за изненадување дека околу 50 
проценти од македонските испитаници во анкетите на 

Балканскиот барометар во 2015-17 го споменале вниманието на економската ситуација како приоритет за земјата. 
  

                                                           
44 Ова се однесува на прагот за висок БНП од 12.056 УСД за 2017 година. 
45 Слична вежба беше спроведена да се симулира времето кое би и требало на ПЈР Македонија да се приближи до просечниот животен 
стандард на ЕУ28. Имајќи предвид дека повеќе економии со висок доход се членки на ЕУ, просечниот доход во ЕУ е повисок од прагот за 
висок доход. Имајќи го предвид постојното ниво на БДП по глава на жител во ЕУ28, со годишна стапка на раст од 2,6 проценти, на ПЈР 
Македонија би и требале 40 години да се приближи до стандардот на доходот на ЕУ, а со поскромна стапка од 2,3 проценти би и требале 
45 години. Од друга страна, подигањето на годишниот раст на БДП по глава на жител на 3,5 проценти би го намалило времето на 
приближување на 29 години, а со годишна стапка од 5 проценти на само 21 година. Најновата студија, „Забрзување: Моторите на раст и 
просперитет во Западен Балкан“ (Светска банка, 2017) ја нагласува важноста на приближувањето на доходот за одржлив и подобар 
економски раст. Во просек, со продолжување на годишниот раст од 1,8 проценти на Западен Балкан би му требале 60 години да се 
приближи до нивото на доходот на ЕУ. Но, времето за приближување би можело да се намали на само 20 години со одржан годишен раст 
од 5 проценти. Види https://openknowledge.worldbank.org/ bitstream/handle/ 10986/28894/ACS22690.pdf. 

Слика 3.4: Економијата на ПЈР Македонија не растеше 
доволно брзо за да го затвори јазот во доходот со ЕУ. 

(БДП по глава на жител по ПКМ, цени од 2011 година, како 
процент од германскиот) 

 
Извор:  Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти, СРП и Еуроатат . 
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Забелешка: Прагот за статус на земја со висок доход се однесува на БНП по глава на жител од 12.056 УСД. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од СРП. 
 
57. Во остатокот од ова поглавје се анализираат не само поранешните двигатели на растот и на 
работните места во ПЈР Македонија, туку и потенцијалниот раст на резултатите како од макро така и од 
микро перспектива. Микроекономската анализа во која се комбинираат податоци од македонскиот трговски 
регистар со податоци од анкети на фирми заклучува дека за побрзо да се приближи до нивото на доход на ЕУ и 
да создава повеќе и подобри работни места, земјата мора да ја подигне продуктивноста. Тоа ќе бара како 
поефикасна алокација на ресурсите во економијата така и технолошки иновации. 
 
3.2 Двигатели на растот 
 
58. До 2008 година, моделот на раст во најголем дел се потпираше на потрошувачката (Слика 3.6) која 
претставуваше околу 96 проценти од БДП за 2001 до 2008 година, споредено со 78 проценти кај земјите кон кои 
тежнее и земјите на ЕУ. Во овој период потрошувачката во растот на БДП придонесуваше со 110 проценти (нето 
извозот имаше негативен придонес). Меѓутоа, приватната потрошувачка, дополнета со приватните трансфери од 
странство; кредитниот раст (иако на ниска основа) и закрепнувањето на приватните инвестиции што почна во 
2004 година, водеше до сè поголема надворешнотрговска нерамнотежа бидејќи растот на увозот на стоки за 
широка потрошувачка го надмина растот на извозот. До 2008 година, дефицитот на тековната сметка (ДТС) на 
земјата постигна историски највисоко ниво од 12,7 проценти од БДП, движена примарно од влошувањето на 
надворешнотрговскиот дефицит кој беше 29 проценти од БДП. 

 
59. Меѓутоа, потрошувачката помалку придонесуваше за економскиот раст по кризата. Светската и 
грчката криза ја намалија македонската приватна потрошувачка бидејќи реалниот раст на платите забави од 
просечни 4 проценти пред кризата на 1,9 проценти во периодот 2009-12 (Слика 3.7) иако по 2013 година личната 
потрошувачка закрепна со подобрувањето на условите на пазарот на труд и зголемувањето на расположливиот 
доход. Повисоката вработеност по кризата ја отслика комбинација на раст на вработеноста во јавниот сектор и во 
секторот поврзан со СДИ, активните политики на пазарот на труд (АППТ) и повисоките пензии и субвенции. Овие 
фактори, комбинирани со релативно ниската инфлација му дадоа залет на расположливиот доход. 
 
60. Порастот на извозот и на инвестициите по кризата помогна да се ребалансираат двигателите на 
растот освен потрошувачката. Во ПЈР Македонија, како и во многу други европски земји, светската криза го 
наруши приливот на странски капитал, пренасочувајќи ги изворите на раст. Во периодот 2009-17, извозот и 
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Слика 3.5: Зголемување и одржување на растот на БДП за 2 пп годишно би ја донело ПЈР Македонија до статус на 
земја со висок доход за три децении, наместо за седум со постојната стапка на раст. 

(Симулација на приближувањето на БНП по глава на жител до нивото на земји до висок доход за различни стапки на 
раст) 
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инвестициите во просек придонесуваа во растот на македонскиот БДП со околу 5 пп (Слика 3.8 и Слика 3.9). Иако 
земјата е многу зависна од увоз, подигањето на извозот помогна да се намали ДТС од рекордно високите 12,7 
проценти од БДП во 2008 на 1,3 проценти во 2017 година. 
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
61. Инвестициите растеа, но со тек на време 
изворите се менуваа. За периодот 2009-17, односот 
инвестиции/БДП во просек беше 29 проценти, што е над 
25 проценти што ги препорачува Комисијата за раст и 
развој за постигнување висок одржан раст.46 Повеќето 
инвестиции во земјата традиционално се приватни и во 
голем дел странски, но од 2009 година, јавните 
инвестиции станаа попроминентни (Слика 3.10). Секако, 
уделот на јавните инвестиции порасна од просечни 22 
проценти од вкупните инвестиции во периодот 2001-08 
до 26 проценти во периодот 2009-17. Владата ја 
стимулираше економијата преку инвестирање примарно 
во патишта и во градежни проекти кои пораснаа од 28 
проценти од вкупните јавни инвестиции во периодот 2002-08 на 43 проценти во периодот 2009-17.47 
Зголемувањето на јавните инвестиции, особено во периодот 2009-14 беше делумно поради проектот „Скопје 

                                                           
46 Комисија за раст и развој (2008). 
47 На пример, владата отпочна програма за инвестиции во автопатишта и проект за урбано разубавување „Скопје 2014“. 
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Слика 3.6: До 2008 година, потрошувачката на 
домаќинствата беше главен двигател на растот … 

(Придонес во растот на БДП, проценти) 

Слика 3.7: … но, потоа, до политичката криза, извозот и 
инвестициите добија на значење. 

(Придонес во растот на БДП, проценти) 

Слика 3.8: До светската финансиска криза, растот го 
движеше домашната побарувачка … 

(Придонес во растот на БДП, проценти, 2001-08) 

Слика 3.9: … но, потоа растот го движеше надворешната 
побарувачка. 

(Придонес во растот на БДП, проценти, 2009-17) 

Слика 3.10: Растот на приватните инвестиции забавува 
додека јавните инвестиции добиваат на важност. 

(Придонес во растот на инвестициите, процентни поени) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти и од статистичката база на податоци на 
ООН. 
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2014“ – со инвестиции во изградба на административни згради со покласичен стил – но тоа имаше многу мал 
мултиплицирачки ефект на економијата. Составот на јавните инвестиции се промени во периодот 2015-16 со 
изградбата на двата нови автопати од Коридорот VIII. 
 
62. Со менувањето на структурата на инвестициите, стапката на поврат на инвестициите опадна што 
укажува на големи опортунитетни трошоци и неефикасна алокација на ресурсите. По кризата, повратот на 
инвестициите48 во ПЈР Македонија постојано опаѓаше (Слика 3.11) и дури по неколку години, за разлика од 
земјите кон кои тежнее, земјата не можеше да го стабилизира повратот на инвестициите (Слика 3.12). Сè 
помалиот поврат може да објасни зошто сè поголемите инвестиции не се преточија во побрз економски раст. 
Погрешната алокација на ресурсите може да произлезе од индустриската активност со ниска додадена вредност, 
од пречките за инвестициите, ограничената интеграција во синџирот на вредности, неефикасното управување со 
јавните инвестиции и регулативите и од ограниченото прелевање на инвестициите во остатокот од економијата. 
Подоброто алоцирање на ресурсите би и овозможило на земјата да го зголеми повратот од инвестициите и да го 
забрза развојот.49 Анализата заснована на податоци на микро ниво од македонскиот трговски регистар (види го 
следниот дел) го истражува погрешното алоцирање на ресурсите во земјата. 
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти и од статистичката база на податоци на ООН. 

 
63. СДИ во индустријата за моторни возила и за електрични машини го поттикнаа вкупниот извоз и го 
направија пософистициран. Извозот поддржан од производителите од СДИ придонесе за робустен раст на 
извозот (види Поглавје 4), кој во последните 18 години се зголеми скоро за три пати по постојани цени. Во 2017 
година извозот достигна 55 проценти од БДП што е 22 пп над неговото ниво во 2000 година. Од 2009 година 
извозот стана пософистициран поддржан од производителите од СДИ (Слика 3.13). ПЈР Македонија има највисоко 
ниво на софистицираност на извозот во Западен Балкан, само малку под просечната софистицираност на земјите 
кон кои тежнее. Расчленувањето на индексот на софистицираност за производство покажува дека земјата успеала 
да ја зголеми софистицираноста на производи со средни и високи вештини и технолошки интензивни производи 
додека истовремено намалувајќи го нивото на производи што бараат ниски вештини и ниско технолошки 
производи50 (Поддел 4.1.1).  
 
 

                                                           
48 Стапката на поврат на капитал ги мери измените на резултатите добиени со единица промена на капиталот. 
49 Забелешка, меѓутоа со влегувањето на повеќе капитал во економијата, опаѓаат како маргиналниот производ така и повратот на 
капиталот. 
50 За повеќе детали за еволуцијата на софистицаноста на извозот во Западен Балкан видете Shimbov, B. Alguacil & Suarez. (2018, во 
подготовка). 
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64. Сепак, придонесот на нето извозот во 
растот на БДП беше низок или негативен, 
делумно поради високата увозна компонента на 
извозот. Увозот растеше од 55 проценти од БДП во 
2006 на 69 проценти во 2017 година (Слика 3.13) и 
голем дел од него беа полупроизводи, делумно 
бидејќи индустриите финансирани од СДИ како 
автоделовите имаат висока увозна компонента (види 
Поглавје 4 за детална дискусија за трендовите и 
двигателите на трговијата). Увозот се зголемуваше и 
со закрепнувањето на потрошувачката и на 
инвестициите. (Увозот може да го забави 
економскиот раст на земјата во периоди на 
релативно робустен раст, но спречи и подлабока 
рецесија кога се влошуваа економските услови.) По 
светската и грчката криза и по политичката криза во 
ПЈР Македонија во 2016-17 година, намалениот 
извоз делумно го амортизираше падот на 
приватната потрошувачка и инвестициите. 
 
65. Потенцијалниот производ на ПЈР 
Македонија кој го претставува нивото на реалниот 
БДП што може да се одржи на подолг рок, се 
намалува. Потенцијалниот производ, мерен преку 
структурната компонента на растот, нагласува што 
може да произведе една економија работејќи во 
услови на максимална одржлива вработеност, ги 
отсликува и природните, технолошките и 
институционалните ограничувања во економијата.51 
Структурната компонента на растот (Слика 3.14), која 
се намали од просечни 3,4 проценти во периодот 
2002-08 година на 2,5 проценти во периодот 2015-17, 
објаснува околу 115 проценти од годишната стапка 
на раст на ПЈР Македонија во периодот 2002-17 
година. Во меѓувреме, од 2009 година, цикличната 
компонента на растот, која ги бележи варијациите на 
деловниот циклус, имаше негативен придонес во растот. Во последните две години, во земјите кон кои тежнее и 
во некои структурно слични земји потенцијалниот производ закрепнуваше, а во ПЈР Македонија стагнираше. 
 
66. Падот на вкупната продуктивност на факторите (ВПФ) и на човечкиот капитал го влечат растот на 
ПЈР Македонија надолу. Расчленувањето на растот по фактори на производство покажува дека растот на БДП е 
движен од акумулацијата на капитал и на труд, второто мерено преку зголемувањето на вработеноста (Слика 
3.15). Во меѓувреме, од осамостојувањето, придонесот на ВПФ, која бележи колку ефикасно и интензивно се 

                                                           
51 БДП може да се расчлени на структурна и на циклична компонента. Структурната компонента, потенцијалниот производ, се дефинира 
како „нивото на производ на кое ресурсите на економијата се целосно искористени или, пореално, кога невработеноста ја има природната 
стапка“(Mankiw 2010, pp. 246). Цикличната компонента, јазот на производството, е разликата помеѓу остварениот и потенцијалниот 
производ, ја формира деловниот циклус и други краткорочни фактори. Остварениот производ може да биде под или над потенцијалниот. 
Види Комисија за раст и развој (2008). 

Слика 3.13: Во периодот 2006-16 извозот се зголеми и стана 
пософистициран, но се зголеми и увозот особено на 

полупроизводи. 
(Структура на извозот по степен на софистицираност (лево) и 

извоз – увоз како % од БДП(десно) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од УН 

КОМТРЕЈД и СРП. 

Слика 3.14: Намалувањето на структурната компонента на 
растот укажува на понизок потенцијален раст на БДП. 

(Структурна и циклична компонента на растот на БДП, 2002–
17, проценти) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти. 
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користат капиталот и трудот во производството, е негативен, освен во периодот 2002-08 кога надворешното 
опкружување беше поволно и структурните реформи се спроведуваа. Придонесот на човечкиот капитал, 
користејќи ги годините на школување како мерка за квалитетот на трудот, е низок или негативен од 2002 година 
наваму, бидејќи образованието и вештините се влошија (види Поглавје 5).52 
 

  
Забелешки: Види поле 3.1 за резиме на методологијата користена за пресметка на вкупната продуктивност на факторите и на продуктивноста 

на трудот. Продуктивноста на трудот е пресметана со користење на годишниот раст на додадена вредност по работник. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти и Еуростат. 

 
67. Иако повисоката вработеност по кризата помогна да се придвижи македонскиот економски раст, во 
последните години продуктивноста на трудот, мерена преку додадената вредност по работник, стагнираше. 
Во 2017 година, додадената вредност по работник во просек беше 80 проценти од вредноста додадена кај 
структурно сличните земји и околу 40 проценти од вредноста додадена кај земјите кон кои тежнее. Исто така, 
додадената вредност по работник во земјата сега е под нејзиното ниво во 2008 година, додека како структурно 
сличните земји така и земјите кон кои тежнее имаат одредени подобрувања (Слика 3.16). Споредбата на 
придонесот на вработувањето, учеството во работната сила, демографските промени и продуктивноста на трудот 
со растот на БДП по глава на жител покажува дека во периодот 2004-17, продуктивноста на трудот имала најмал 
придонес, а порастот на вработеноста имал најголем придонес (Слика 3.17). Податоците од македонскиот 
трговски регистар (види во следниот дел) потврдуваат дека продуктивноста на трудот стагнира. 
 

Поле 3.7: Мерење на продуктивноста 
Анализата на продуктивноста користи три мерки – производот по работник, додадената вредност по работник и вкупната 
продуктивност на факторите (ВПФ) – кои покажуваат колку ефикасно економијата ги трансформира трудот, капиталот и 
другите влезни компоненти во производ. Производот по работник, често дефиниран како продуктивност на трудот, се 
пресметува како вкупните приходи од продажба поделени со бројот на работници, постојано или привремено вработени. 
За да се пресмета додадената вредност по работник, трошоците за суровини, услуги и комунални услуги, се одземаат од 
продажбата пред да се подели со бројот на работници. Двете мерки ја отсликуваат ефикасноста на користењето на трудот, 
напорот што го вложиле работниците и капиталната интензивност на фирмите. Кај капитално-интензивните фирми, 
производот по работник како и додадената вредност по работник веројатно ќе бидат високи бидејќи вработените имаат 
поголем капитал на располагање. 
 
ВПФ, чест показател на технолошкиот процес, е мерка колку ефикасно се искористуваат факторите на производство. 

                                                           
52 Види и: IMF (2016), FYR Macedonia Country Report No 16/536; и Лазаров и Петрески 2016.  
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Слика 3.15: Придонесот на ВПФ во растот е негативен од 
2009 година… 

(Придонес во растот на БДП, пп по фактори на 
производство) 

Слика 3.16: …а продуктивноста на трудот стагнираше. 
(Индекс на продуктивноста на трудот, 2008=100) 
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Меѓународните искуства покажуваат дека растот на ВПФ може да биде до 60 проценти од економскиот раст.1 ВПФ се 
проценува преку пресметка на уделот на производот што не се објаснува со акумулацијата на факторите на 
производство во производствената функција (ВПФ е „остаток“ кој квантифицира што не може да се објасни со 
акумулацијата на факторите на производство). ВПФ е еднаква на A : 𝑌𝑌 = 𝐴𝐴 × 𝐹𝐹(𝐾𝐾, 𝐿𝐿), каде Y е производот на 
фирмите, а F(K, L) се однесува на производствената функција со капитал (K) и труд (L) како влезни компоненти. За да се 
измери продуктивноста на ниво на форма, во овој извештај се проценува верзијата на ВПФ базирана на приходите, 
обележана како ВПФП која се проценува со користење на транслогаритамска функција на производството со трудот, 
капиталот и материјалот како влезни компоненти. 
Извор: авторите 
1 Easterly and Levine (2001), Hall and Jones (1999). 
 

68. Продуктивноста и потенцијалниот производ 
се намалија со забавувањето на структурните 
реформи. Споредбата на ПЈР Македонија со Латвија – 
која имаше слично ниво на доход по глава на жител 
кога во 1990 година почна транзиција кон пазарна 
економија – покажува важни разлики во нивниот 
процес на структурни реформи. Брзо по 
осамостојувањето, земјата направи голем напредок во 
областите како што се либерализацијата на цените, 
либерализацијата на надворешната размена и 
приватизацијата, а помал напредок во областите како 
политиките за конкуренција, управувањето и 
преструктуирањето на претпријатијата. Латвија 
напредуваше во структурните реформи низ сите 
области на политиките. Денес, ПЈР Македонија е на 

ниво на економска транзиција што Латвија го постигна скоро пред 20 години (Поле 3.2). 
 

Поле 3.8: Реформи и раст: ПЈР Македонија и Латвија 
 
И Латвија и ПЈР Македонија се мали европски економии во транзиција кои во 1990 година имаа сличен БДП по глава на 
жител.a Брзо по добивањето независност во 1990 година, Латвија донесе серија амбициозни и тешки реформи со кои брзо го 
ослободи својот потенцијал за раст. Реформите што се протегаа во две децении, ја стабилизираа економијата, ги 
либерализираа трговијата и цените и ги приватизираа претпријатијата во државна сопственост. Почетните мерки се состоеја 
од враќање на земјата и реформи на претпријатијата направени да се создадат услови за економија движена од приватниот 
сектор. Втората генерација реформи се однесуваше на системот на социјална сигурност. Врзувањето на курсот на валутата 
функционираше добро во стабилизирањето на инфлацијата, одржувањето на монетарниот кредибилитет и олеснувањето на 
трговијата со ЕУ. На микро ниво, властите елиминираа бројни субвенции за претпријатијата и на цените и воведоа 
поедноставен даночен систем составен од данок на додадена вредност, рамен персонален данок и данок на добивка и 
придонеси за социјално осигурување. Како резултат на тоа, инвестициската клима значително се подобри. Латвија, исто така, 
усогласи многу од своите закони со законодавството на ЕУ, ја рационализираше регистрацијата на бизниси и издавањето 
градежни дозволи и ги подобри инспекциите за бизнисите. Година по година, напредокот во реформите го подобруваше 
рангот на Латвија во извештајот на Светска банка Дуинг Бизнис; во 2018 таа беше рангирана 19та од 190 земји во целина и 
21ва во леснотијата за почнување бизнис. Како латвиската економија стануваше отворена и движена од извозот, нејзиниот 
БДП по глава на жител се удвои од нивото во 2000 година, овозможувајќи и да се приближи до ЕУ побрзо од многу други 
слични земји. Латвија и понатаму напредува со својата реформска агенда со стратегијата „Европа 2020“. 
 
Две децении од осамостојувањето, доходот на Латвија по глава на жител е 65 проценти од просекот на ЕУ, споредено со 37 
проценти во ПЈР Македонија. Во ПЈР Македонија, почетното ниво на реформи, иако побавно отколку во Латвија, беше 
побрзо од другите земји на Западен Балкан. Иако нејзините реформи следеа модели слични како и во земјите кон кои 
тежнее, тие не беа направени доволно рано и се спроведуваа многу бавно (Слика В3.2.1 и Слика В3.2.2). Најголемите успеси, 

Слика 3.17: Повисоката вработеност го движеше растот 
по глава на жител; продуктивноста имаше мал придонес. 

(Расчленување на растот на БДП по глава на жител по 
Шарпли, 2004–17, проценти) 

 
Забелешки: Продуктивноста на трудот е пресметана користејќи го 

годишниот раст на додадената вредност по работник.  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти. 
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што се случија во 1990ите, беа во делот на либерализацијата на цените, трговијата, управувањето со надворешната размена 
и приватизацијата. Меѓутоа, критичните реформи во политиките за конкурентност, управувањето и преструктуирањето на 
претпријатијата – кои се потешки – почнаа подоцна и сè уште не се завршени. ПЈР Македонија направи голем напредок во 
Дуинг Бизнис, рангирана е на 11то место од 190 земји и е многу блиску до првото во почнување бизнис. Меѓутоа, земјата 
треба да ги дополни овие реформи со реформи на спроведувањето на судските одлуки и на набавките и да ги намали 
дисторзиите на пазарот на стоки и на мрежните услуги (види Поглавја 4 и 6). Напредокот на структурните реформи беше 
погоден од предизвиците во областа на сопственичките права, продажбата на внатрешни лица во времето на 
приватизацијата, слабото корпоративно управување и контролата на цените. Нормално, овие реформи би биле спроведени 
во текот на процесот на преговори за членство, но тие застанаа со обновеното несогласување со Грција околу името на 
земјата. 
 
Ако структурните реформи траат долго и ако постои мала јавна свест за користа од нив, резултатот може да биде „замор од 
реформи“. Многу реформи вредат само ако се проследени со реформи во други области. На пример, ПЈР Македонија 
значително ги подобри бизнис регулативите, но несправувањето со слабостите во извршувањето и политиките за 
конкурентност ја ослабеа нивната ефективност. За да биде ефективна, реформската стратегија мора да опфати како закони 
така и механизми за спроведување. 
 

Слика B3.2.1: Направен е напредок во танзициските 
реформи, но остануваат јазови во политиките за 

конкуренција, управувањето и преструктуирањето на 
претпријатијата.  

(ЕБОР, транзициски бодови) 

Слика B3.2.2: Реформите не беа проследени со 
значителни подобрувања на БДП по глава на жител, 

што може да предизвика „замор од реформи“  
(Показатели на транзицијата и приближување на доходот) 

  
Забелешка: Резултатот на транзициските бодови од ЕБОР има опсег од 1 до 4+ каде 1 претставува голем јаз во транзицијата. Вкупниот 

показател е просек од шесте потпоказатели: голема приватизација, мала приватизација, управување и преструктуирање на 
претпријатијата, либерализација на цените, трговија и систем на надворешна размена и политики за конкуренција. Подобрувањето се мери 

како разлика во бодовите помеѓу две временски точки. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на Светска банка (2017), Показатели на ЕБОР за транзицијата и СРП. 

 
Извор: Авторите врз основа на Светска банка (2017ц), ЕБОР и СРП. 
a Споредбата помеѓу ПЈР Македонија и Латвија има за цел да ги илустрира разликите во темпото на структурните реформи, но треба да се 
забележат и важните структурни разлики. За разлика од ПЈР Македонија, Латвија не е континентална земја, за време на транзицијата никој 
од нејзините соседи не доживеа насилен конфликт и блиску е до скандинавските земји со кои има значајни историски и културни врски. 
 
69. Нискиот раст на продуктивноста и недостигот од човечки капитал ги подриваат долгорочните 
перспективи за растот на ПЈР Македонија. Иако капиталните расходи досега го поддржуваа економскиот раст, 
поголемите расходи не е веројатно дека ќе донесат забележителни маргинални придобивки. Инвестициите на ПЈР 
Македонија се релативно високи во споредба со економиите со сличен доход по глава на жител, но повратот е 
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загрижувачки – раст на инвестициите од 1 процент сега дава помалку од 0,5 пп раст на БДП.53 Едно можно 
објаснување би можело да биде погрешната алокација на инвестициите. На пример, земјата инвестира помалку 
во машини и опрема отколку во цврста инфраструктура и стапките на поврат на инвестициите во градежни 
објекти се ниски. Тоа укажува не само на погрешно алоцирање на инвестициите туку и на ограниченото 
технолошко напредување на бизнисите. Исто така (види Поглавје 5), квалитетот на човечкиот капитал изгледа 
опаѓа, резултатите на меѓународните тестирања во ПЈР Македонија се меѓу најниските во Европа и во последните 
години имаат надолен тренд. 
 
3.3 Раст и работни места по сектори  
 
70. Трговијата на големо и трговијата на мало го движеа растот на реалниот БДП пред 2009 година, а 
градежништвото и преработувачката индустрија беа двигатели потоа (Слика 3.18 и Слика 3.19). Помеѓу 2001 и 
2008 година, робусната потрошувачка ги поттикна трговијата, транспортот и туризмот. Земјоделството, поддржано 
со владините субвенции, исто така имаше значителен придонес. По кризата опадна потрошувачката, владата ги 
зголеми јавните инвестиции и се забрзаа градежните активности. Проектите за јавни инвестиции54 сочинуваа 
скоро 60 проценти од побарувачката во градежништвото во периодот 2014-16 година.55 Се забрзаа и 
активностите на преработувачката индустрија поддржани од стратегијата на владата за промоција на СДИ, која 
опфаќаше значителна јавна поддршка.56 Во меѓувреме, од кризата, покрај понатамошните субвенции, придонесот 
на земјоделството во растот на БДП беше негативен.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
53 Иако потрошувачката и понатаму ќе биде важна за економијата на ПЈР Македонија, имајќи го предвид нејзиниот економски развој и сè 
поголемата средна класа, преголемото потпирање на потрошувачката ќе го ограничува поттикот за подигање на синџирот на производство 
и за станување поконкурентен на меѓународните пазари. Исто така, преголемото потпирање на јавните инвестиции може да го мотивира 
приватниот сектор да се прилагоди на задоволување на потребите на јавните набавки наместо да иновира и да се шири на извозните 
пазари. 
54 Главно, двата главни автопати и разубавувањето на главниот град („Скопје 2014“). 
55 Пресметки на авторите врз основа на податоци од Државниот завод за статистика на ПЈР Македонија.  
56 Компаниите со СДИ основани во посебните економски зони во земјата добиваат директна финансиска поддршка за инвестирање во 
инфраструктура и се ослободени од ПДД и од ДД, а во некои случаи и од придонеси за социјално осигурување.  
57 Во Поглавјето 4 се истражуваат предизвиците и можностите за модернизирање на земјоделството. 
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Забелешка: Стапките на сиромаштија за 2016-2017 се симулирани (види Поглавје 2). 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 
 
71. Моделите на работни места по сектори главно ја отсликуваа динамиката на растот (Слика 3.20 и 
Слика 3.21). По светската криза, темпото на отворање работни места се забави, а неговите извори се променија. 
Просечниот раст на вработеноста опадна од 3,9 проценти во периодот 2005-08 на 2,2 проценти во 2009-17 
година. До кризата, земјоделството придонесуваше со скоро половина во растот на вработеноста, следено од 
трговијата на големо и трговијата на мало и другите услуги. По кризата, градежништвото и преработувачката 
индустрија добија важност во отворањето работни места, а отворањето работни места во земјоделството се 
намали. Владата ги зголеми вработувањата во јавниот сектор. Како резултат на тоа, во периодот 2009-17, 
градежништвото, преработувачката индустрија и јавната администрација – сите со јавни стимулации, отворија 
најголем дел од новите работни места во ПЈР Македонија. Кај услугите и преработувачката индустрија, сепак, 
новите работни места беа концентрирани кај активности што бараат пониски вештини и се помалку технолошки 
софистицирани како што се трговијата на големо, трговијата на мало и склопувањето. Кај дејностите со повисока 
додадена вредност, како финансиските услуги, ИКТ и телекомуникациите, вработеноста остана на исто ниво. 
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Слика 3.18: Пред кризата, трговијата на големо и на мало, 
транспортот и другите услуги го движеа растот, по 

кризата тоа го правеа градежништвото и 
преработувачката индустрија, па стапката на сиромаштија 

опадна. 
(Придонес на секторите кон растот на додадената вредност и 

просечна годишна промена на стапката на сиромаштија, 
проценти) 

Слика 3.19: По кризата, градежништвото, 
преработувачката индустрија и јавната администрација го 
движеа отворањето работни места што беше поврзано со 

намалувањето на сиромаштијата. 
(Придонес на секторите во растот на вработеноста и 

просечна годишна промена на стапката на сиромаштија, 
проценти) 

Други услуги 

Јавна админ., образ., здравство 

Градежништво 

Рударство, електрична енергија 

Промена на стапката на сир. 

Недвижности и финансиски акти. 

Трговија, туризам, 

Преработувачка индустрија 

Земјоделство 

Недвижности и финансиски акти. 

Трговија, туризам, 

Преработувачка индустрија 

Земјоделство 

Други услуги 

Јавна админ., образ., здравство 
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
72. АППТ и субвенциите го поддржаа растот на вработеноста по кризата. Програмите како ПЈР 
Македонија вработува 1 и 2 беа заслужни за околу половината од работните места отворени помеѓу јануари 2016 
и јуни 2017 година. Фактот дека новите работни места се ослободени од социјални придонеси (за здравство и 
пензии58) до пет години има сериозни фискални импликации.59 Не е ни јасно дали овие работни места ќе се 
одржат откако ќе заврши поддршката. Другите АППТ што претходно се спроведуваа, придонесоа за околу 2.500 
работни места годишно; со нив главно се субвенционираше вработување или самовработување. Постојната влада, 
како дел од нејзиниот план за економски раст, планира АППТ со кои на фирмите ќе им се даваат субвенции за 
секое ново вработување во износ од 20 проценти од нето платата ако платата е барем за 50 проценти повисока 
од минималната.60 Фирмите може да добијат и 10 процентен поврат на инвестициите во нови машини и опрема 
или во простории или земјиште.61 Износот буџетиран за оваа поддршка за 2018 година е 50 милиони евра. 
Директните субвенции од околу 160 милиони евра во периодот 2007-15 година дадени на странски фирми во ПЕЗ 
се проценува дека поддржале отворање на околу 12.600 работни места (или околу12.700 евра по работник).62 
 

                                                           
58 Поврзаната потенцијална загуба на приходи на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за периодот од 1 јануари 2016 до јуни 
2017 година се проценува на околу 15 милиони евра.  
59 Програмата не е насочена кон одреден сектор, но прави разлика помеѓу корисниците по возраст и по социјален статус (на пример, 
невработени лица со 3 или повеќе деца, невработени самохрани родители, корисници на социјални помошти, инвалиди и жртви на семејно 
насилство), според што се определува дали правото за неплаќање социјални придонеси и ПДД трае 3 или 5 години. Со програмата се бараше 
корисниците да бидат невработени најмалку три месеци пред да можат да ги користат правата, а работодавачот е обврзан да го задржи лицето 
вработено барем уште една година по завршувањето на програмата и не смее да го намали бројот на вработени во годината кога поднел 
барање за користење на правото. Според владините органи, програмата е заслужна за отворање 14.083 работни места. Единствениот услов е 
корисникот да бил невработен подолго од три месеци пред да учествува во програмата. Програмата предизвика загуба на приходи на Фондот 
за пензиско и инвалидско осигурување од околу 15 милиони евра. 
60 Максималната месечна плата не може да надмине 1800 евра, а годишната поддршка не може да надмине 4500 евра по работно место. 
61 Максималниот износ не може да надмине 1 милион евра. 
62 За повеќе детали види Јовановиќ 2017.  
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Слика 3.20: Придонес на секторите во растот на 
додадената вредност, проценти 

Слика 3.21: Придонес на секторите во растот на 
вработеноста, проценти 
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73. Иако повеќето дејности не успеаја да го одржат растот на платите, градежништвото и 
преработувачката индустрија остварија одредено зголемување на реалните плати, особено по кризата. 
Реалните плато генерално паднаа за 2 проценти пред кризата и уште за 1,7 проценти по кризата (Слика 3.22), но 
тие забележаа скромен пораст кај градежништвото од 2,5 проценти и кај преработувачката индустрија од 1,6 
проценти.  
 

А. Пораст на платите во 2005–08 Б. Пораст на платите во 2009–17 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
74. Повисоката вработеност во приватниот 
сектор, умереното зголемување на платите во 
градежништвото и во преработувачката индустрија 
и повисоката вработеност во јавниот сектор 
помагаат да се објасни намалувањето на 
сиромаштијата од 2009 година наваму. Како што е 
детално опишано во Поглавјето 2, сиромаштијата 
опадна од 35,1 проценти од македонските граѓани во 
2009 година на 23,2 проценти во 2015. По светската 
криза, со отворањето повеќе работни места, 
поголемиот обем и подобрите плати во 
градежништвото и во преработувачката индустрија за 
ниско квалификуваните, помогнаа да се намали 
сиромаштијата (Слика 3.19 и Слика 3.22). Во периодот 
2009-13 година, повисоката вработеност во основниот 
јавен сектор (јавна администрација, здравство, 
образование, водоснабдување) придонесе со повеќе од 20 проценти во нето растот на вработеноста. Меѓутоа, 
бидејќи јавниот сектор беше толку активен во отворањето работни места, придобивките во делот на 
сиромаштијата може да не бидат одржливи. Динамиката на работните места во градежништвото по кризата исто 
така имаше корист од јавните стимулации како резултат на големите јавни проекти – иако пријавени како 
вработувања во приватниот сектор, овие градежни проекти зависеа од јавните расходи. АППТ и субвенциите го 
поттикнаа отворањето работни места во преработувачката индустрија. Не е јасно како ќе реагира пазарот на 
трудот откако фискалните ограничувања ќе го присилат јавниот сектор да ги намали стимулациите (види Поглавје 
6).  
 
75. Иако отворањето работни места го придружуваше растот во ПЈР Македонија, создавањето доволно 
работни места и понатаму е доста тешко. ПЈР Македонија беше единствената земја во Западен Балкан која 
забележа позитивен раст на вработеноста секоја година од 2009 наваму (Слика 3.23). Во периодот 2009-17 се 
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Слика 3.22: Просечните реални плати не се подобрија бидејќи повеќето дејности не успеаја да го одржат растот на 
платите, иако реалните плати во градежништвото и во преработувачката индустрија имаа одредено зголемување. 

(Пораст на реалните плати, проценти) 

Слика 3.23: Од светската криза, вработеноста во ПЈР 
Македонија постојано се зголемува.  

(Индекс на вработеноста, К2 2008=100) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти. 
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отворени околу 132.000 работни места, зголемувајќи ја вработеноста од 37,3 на 44.1 проценти. Иако ова е 
впечатливо, 49 проценти од Македонците во работно доба немаат работа. За да се затвори јазор со горно-средно 
доходните земји, кадешто стапката на вработеност е во просек 62 проценти, само за да ги дофати земјата ќе мора 
да креира 300.000 работни места. Со намалувањето на македонската работна сила поради стареење и иселување 
и поради веројатноста дека населението на земјата веќе ја има поминато највисоката точка, подигањето на 
придонесот на трудот во растот ќе бара работните места да станат и попродуктивни. 
 
76. Колку добро може да се справи земјата со предизвикот на работните места зависи од тоа дали 
приватниот сектор може да создаде повеќе и попродуктивни работни места. Забавувањето на растот на 
вработеноста или неговото ограничување на активности со ниска додадена вредност би можело да ги намали 
платите, да ги запре напорите за намалување на сиромаштијата и на ранливоста и да предизвика повеќе 
негативни социјални исходи. Во последните години, повеќето отворени работни места во ПЈР Македонија се во 
секторите со ниска продуктивност (Слика 3.24) и се платени релативно малку (Слика 3.25). Наоѓањето работа е 
особено тешко за жените, младите и за етничките малцинства (види Поглавје 2), подигајќи ја итноста за реформи 
за унапредување на продуктивноста и на работните места за сите. 
 

  
Забелешка: Големината на круговите ја претставува големината на дејноста во поглед на вработеноста. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 
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Слика 3.24: Неодамнешниот раст на бројот на работните 
места е концентриран во секторите со ниска 

продуктивност на трудот… 
(Просечен годишен раст на вработеноста и на додадената 

вредност по работник, 2011–17, проценти) 

Слика 3.25: …и во секторите со ниски плати. 
(Просечен годишен раст на вработеноста, проценти и 

просечна месечна бруто плата по работник, 2010 денари, 
2011–17) 
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77. Структурната трансформација има 
значителен потенцијал за поддршка на 
придобивките за растот и вработеноста бидејќи 
толку многу македонски граѓани работат во 
секторите со ниска продуктивност кои трудот 
полека ги напушта. Генерално, продуктивноста на 
трудот (врз основа на додадената вредност по 
работник) може да се стимулира или преку 
структурни пренасочувања на вработеноста од 
секторите со пониска кон секторите со повисока 
продуктивност или со напори за нејзино подигање 
преку зголемување на продуктивноста во рамки на 
секторите. Во ПЈР Македонија, работниците во 
земјоделството сочинуваат околу една шестина од 
вкупната работна сила и една третина од 
сиромашните што работат – но тие се најмалку 
продуктивни во економијата (Слика 3.26)63 Меѓутоа, 
земјата малку доби од структурните пренасочувања 
во вработеноста што е илустрирано со тоа како 
меѓусекторската реалокација на трудот 
придонесувала за растот на продуктивноста во периодот 2004-17 (Слика 3.27).64 Според тоа, постои значителен 
потенцијал за во пренасочувањето на трудот и на другите ресурси, на пример од помалку продуктивното 
земјоделство кон попродуктивните преработувачка индустрија и услуги. 
 
78. Придобивките од структурната трансформација може да се осигурат само ако има здрав раст на 
продуктивноста во секторите. Дури и во преработувачката индустрија и во услугите, македонската 
продуктивност на трудот е далеку под просекот на земјите кон кои тежнее (Слика 3.26)). Повеќето дејности 
остварија мали подобрувања во последните години (Слика 3.28). Бидејќи продуктивноста на трудот стагнираше, 
приходите на домаќинството може да се зголемат само ако членовите на домаќинството работат повеќе часови. 
Во следниот дел се разгледуваат врските помеѓу продуктивноста, работните места и платите во ПЈР Македонија. 
  

                                                           
63 Види: World Bank (2017e), Western Balkans: Agriculture for Jobs and Growth, A Regional Study. Отоврањето работни места во земјоделството 
може да не биде само под влијание на побарувачката туку и на вишокот работници што се враќаат во земјоделството како работа во крајна 
нужда. 
64 Во ПЈР Македонија во периодот 2004-17 имало мало преселување село – град. Уделот на земјоделството во вработеноста малку се 
намали од 16,3 на 16,2 проценти, а во услугите малку се зголеми од 61 на 64 проценти, но со зголемувањето на вработеноста имаше 
намалување на продуктивноста. Меѓутоа, иако уделот на преработувачката индустрија падна од 22,2 на 19,3 проценти, со намалувањето на 
вработеноста се зголеми продуктивноста. 

Слика 3.26: Релативно голем удел на македонските 
работници се вработени во сектори со ниска 

продуктивност. 
(Вработеност по сектори и продуктивност на трудот, 2016) 

 

Забелешка: Обоените полиња ја претставуваат ПЈР Македонија: 
врамените полиња се земјите кон кои тежнее. Продуктивноста на 

трудот е пресметана со користење на годишниот раст на додадената 
вредност по работник. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од СРП. 
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3.4 Динамика, продуктивност и работни места во фирмите 
 
79. За да разбереме зошто ВПФ имаат толку мал придонес во економскиот развој и подобро да ги 
разбереме моделите на отворање работни места, од особена важност е да видиме што го движи растот во 
продуктивноста на фирмите. Во овој дел се анализираат груби податоци од регистарот на формални македонски 
фирми, дополнети со податоци на ниво на фирма од анкетите на претпријатија на Светска банка. Податоците од 
регистарот, кои претходно не биле анализирани на ова ниво, ги опфаќаат сите формални фирми – просечно 
околу 73.000 годишно, во периодот од 2011 до 2016 година. Тие претставуваат околу 60 проценти од вкупната 
вработеност и над 80 проценти од вкупниот производ.65 Во комбинација со информациите од анкетите на 
претпријатијата, податоците од регистарот овозможуваат детална студија на динамиката на фирмите во 
последните години. Исто така, пристапот до овој вид микро податоци отвора можност за продлабочување на 
разбирањето на однесувањето на фирмите преку, на пример, вкрстување на овие информации со податоците од 
сателитските слики или други извори на големи податоци (види Поле 3.3).  
 
80. Податоците на ниво на фирма го потврдуваат моделот на ниска и стагнантна продуктивност на 
фирмите во ПЈР Македонија што беше утврдена во макроекономската проценка. Продуктивноста на фирмите 
                                                           
65 Како што беше забележано во Поглавјето 2, во 2014 година, неформалниот сектор во ПЈР Македонија претставувал проценети 34 
проценти од БДП, далеку над 13,6 проценти на ЕУ15 или на Летонија од 23,6 проценти во 2015 година. Нелојалната конкуренција на 
формалните фирми од големиот неформален сектор влијае врз продуктивноста. Секако, анкетата на претпријатијата спроведена од Светска 
банка во 2013 година покажува дека 34,6 проценти од фирмите во ПЈР Македонија сметаат дека неформалниот сектор е најголема пречка 
за водењето бизнис, споредено со 19,5 проценти во ЕЦА во целина и 55,5 проценти се натпреваруваат со нерегистрирани или неформални 
фирми споредено со 38,1 проценти во ЕЦА. 

Слика 3.27: Меѓусекторската реалокација на трудот имаше 
мал придонес во растот на продуктивноста. 

(Расчленување на растот на продуктивноста на трудот по 
Шарпи и меѓусекторска реалокација) 

Слика 3.28: Единственото реално подобрување во 
продуктивноста на трудот е кај ИКТ, финансиските услуги и 
неодамна кај преработувачката индустрија (поради ниска 

основица). 
(Додадена вредност по работник, 2004–17, милиони денари од 

2010 година) 

 
 

Забелешка: Продуктивноста на трудот е пресметана со користење на 
годишните стапки на раст на додадената вредност по работник, 

земајќи ја предвид стапката на вработеност, стапката на учество и 
уделот на работоспособното население. Ефектот на меѓусекторска 

реалокација го бележи зголемувањето на  продуктивноста поврзано 
со преминувањето на трудот од секторите со помала продуктивност 
(на пример земјоделство) кон попродуктивните сектори (на пример 

преработувачката индустрија).  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 
националните власти. 
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се мери преку ВПФ на приходите (ВПФП) и преку додадената вредност по работник. Податоците од анкетите во 
земјата од 2013 година (последната достапна) покажуваат дека двете биле меѓу најниските во регионот (Слика 
3.29). Помеѓу 2009 и 2013 година, и растот на ВПФП бил понизок отколку во соседните земји. Податоците од 
македонскиот трговски регистар ја потврдуваат оваа слика за периодот од 2013 година наваму. Растот на 
продуктивноста на фирмите бил низок или негативен во периодот од 2011 до 2016 година: кај сите фирми ВПФП 
паднала во просек за 2,8 проценти, а додадената вредност по работник паднала за 0,6 проценти. Исто така, растот 
на продуктивноста е понизок во услугите отколку кај производните фирми: кај услугите ВПФП паднала за 3 
проценти, а додадената вредност по работник за 1,3 проценти; во производствените фирми, ВПФП паднала за 0,4 
проценти додека додадената вредност по работник пораснала за 2,1 проценти (Слика 3.30).  
 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од анкетата на 

претпријатијата на Светска банка. 
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за 

овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 
 
81. Во остатокот од овој дел се разгледуваат двигателите на продуктивноста на фирмите на работните 
места во ПЈР Македонија и се проценуваат врските помеѓу инвестициската клима и продуктивноста. 
Намерата е да се разјасни кои фирми го влечат растот на продуктивноста, ако трудот и капиталот се алоцираат во 
најпродуктивните фирми, кои фирми отвораат работни места, што се случува со платите и кои димензии на 
инвестициската клима се поврзани со растот на продуктивноста. На пример, освен нејзиното влијание врз растот 
на БДП, неодамнешната политичка криза ја депримираше и динамиката на фирмите и работните места (Поле 3.4). 
 

Поле 3.9: Користење сателитски податоци за да се оцени просторната економска активност  
 
Како резултат на појавата на евтини и бројни податоци за отчитување информации во последните години, како што се 
мобилните уреди, воздушни уреди (далечинско отчитување), софтверски дневници, камери, микрофони, читачи за 
идентификување на радио фреквенции (РФИД) и мрежи на безжични сензори, имаше експлозивен раст на нови сетови 
податоци, генерички наречени, големи податоци. Овие сетови податоци даваат невидено богатство на високо прецизни 
информации во реално време и владите само што почнаа да го искористуваат енормниот потенцијал на овој нов извор на 
информации. Во согласност со овие напори, Светска банка сè повеќе користи сателитски или земски податоци од 
набљудување за да го оцени просторниот раст и економската активност. Сателитските мерења, особено кога се 
комбинираат со традиционалните податоци од истражувања, можат да обезбедат најнови, точни и евтини мерења што 
можат да помогнат да се обезбедат информации за креирањето политики.   
 
За ПЈР Македонија, тимот на СДЗ спроведе вежба користејќи сателитски податоци за да ги процени моделите на 
урбанизација, на економска активност и на користењето на земјиштето a. Резултатите ја покажуваат корисноста од 
податоци од сателитско далечинско следење за да се проценат и да се следат трендовите во бројот на фирми што работат 
во земјата (по месец и по година) и степенот на економската активност. На пример, утврдивме значајна и позитивна 
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Слика 3.29: Продуктивноста на фирмите во ПЈР 
Македонија е пониска отколку во споредбените земји. 

(Просечна додадена вредност по работник и просечна ВПФП 
на производствените фирми, 2013) 

Слика 3.30: Од 2012 година, растот на продуктивноста на 
фирмите е низок или негативен во секоја година, освен 

2015. 
(Раст на ВПФП и на додадената вредност по работник) 

Додадена вредност по работник 

 
 
 

ОПФП (log) 

 
 
 

Раст на ОПФП – производство 
Раст на ОПФП  - услуги 
Раст на додадената вредност по работник – производство 
Раст на додадената вредност по работник – услуги  
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корелација помеѓу пријавениот број на фирми во земјата помеѓу 2012 и 2016 година и интензитетот на мерењето на 
ноќното светла и на моделите на урбанизација. Конкретниот пример на Општина Сарај покажува како функционира оваа 
корелација. Во 2013 година во Сарај работеле 389 фирми, а до 2016 година нивниот број бил 426, голем скок ако земете 
предвид дека просечниот број на фирми што работеле во општината во последните 6 години бил 411. Во меѓувреме, во 
истиот период, показателот за збирот на светла се зголемил од 1,128 на 1,592 и средната светлосна вредност по пиксел се 
зголемила од 0.86 по пиксел на 1,2 по пиксел. Не само што беше константна насоката на промената, туку и магнитудата на 
промената содржи информации што можат да се искористат за предвидување и за следење во реално. Исто така, овие 
резултати ја отвораат вратата за значајни можности за следење на економската активности дури и без пристап до локални 
податоци прибрани на терен. На пример. оваа анализа има потенцијал да се користи: (1) за следење на областите за кои 
претходно немало достапни податоци; (2) за проценка како мобилноста на фирмите се поврзува со економската активност; 
(3) за креирање автоматско известување за одредена област (кога грубите податоци се јавно достапни). 
 

Слика B4.1: Може да се забележи силна корелација помеѓу податоците на ниво на фирма и светлосните 
информации од сателитските слики. 

(Број на фирми, Општина Сарај, 2013 и 2016) 

 
(Збир на светла, Општина Сарај, 2013 и 2016) 

 
Извор: Елаборација на авторите „VIIRS DNB“ сателитски слики и информациите од трговскиот регистар. 

 
Извор: Авторите. 
a Сателитските податоци за светлината во време на ноќ се слободно достапни уште од почетокот на 1990ите. Два големи 
сателити во моментов имаат јавно достапни податоци, едниот е Одбранбената метеоролошка сателитска програма 
(ДМСП-ОЛС) со јавно достапни податоци што датираат до 1992 година, а другата Софтверски пакет за видлив сензор со 
инфрацрвена визуелна радиометрија (ВИИРС) за дневен/ноќен појас (ДНБ) кој обезбедува јавно достапни податоци од 
2012 година. За ПЈР Македонија, ВИИРС ДНБ сателитот се користеше поради поголемата резолуција на производот. 
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Месечните состави дадоа просек на светлината во тек на време, исклучувајќи го светлосното загадување. Дополнителни 
податоци за фирмите, добиени од приватен и собрани на ниво на општина, беа ставени во корелација со податоците од 
далечинското отчитување за да се определи дали има значајни врски помеѓу повеќе економски променливи и збирот на 
светлина во областа. 

Поле 3.10: Политичката криза во ПЈР Македонија во 2016–17 година и нејзиното влијание врз економскиот раст, 
динамиката на фирмите и работните места 

 
Иако продолжената политичка криза во ПЈР Македонија ги 
обесхрабри странските и домашните приватни инвеститори, 
јавните инвестиции во градежништвото го спречија 
намалувањето на економијата. Иако политичката криза во 
2016-17 година имаше многу големо негативно влијание врз 
економскиот раст, во 2017 година, стимулацијата од јавните 
работи во градежништвото го спречија негативниот раст на 
БДП (Слика В3.3.1). Пролонгираната политичка криза и со неа 
поврзаното одложување на пристапните преговори за ЕУ ги 
обесхрабрија како структурните реформи така и странските и 
домашните приватни инвестиции. 
 
Политичката криза во ПЈР Македонија во 2016 година ја 
депримираше успешноста на приватниот сектор: 
статистичкиот тест на стапките на излез на фирми од пазарот 
покажува дека стапката на фирми што излегуваат во 2016 
година е нешто поголема од претходните години (Слика 
В3.3.2). Во 2016 година, 461 производна фирма и 5.457 
услужни фирми излегле од пазарот и за разлика од 
претходните години, повеќе фирми го напуштиле отколку што 
влегле на пазарот. Нето отворените работни места, исто така, значително се намалиле, под нивото во 2014 година.  
 
Политичката криза може особено да ги обесхрабри СДИ. Споредбата на фирмите што работат во и надвор од посебните 
економски зони (ПЕЗ) утврди дека само бројот на отворени работни места во ПЕЗ во 2016 година беше двојно помал отколку 
во 2014 година. Треба да се забележи дека ниту една нова фирма не се отворила во ПЕЗ во 2016 година (Слика В3.3.3). 
 

Слика B3.3.2: Во 2016 година, повеќе фирми се 
затворија и опадна нето отворањето работни места. 

(Влез и излез на фирми и нето отворање работни места) 

Слика B3.3.3: Ниту една нова фирма не влезе во ПЕЗ во 
2016 година и нето отворените работни места во ПЕЗ се 

преполовија. 
(Влез на фирми и нето отворање работни места, ПЕЗ 

наспроти не-ПЕЗ) 

  
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена   (2018). 

 

Слика B3.3.1: Политичката криза во 2016-17 година 
значително го забави економскиот раст. 

(Остварени и проценети стапки на раст на БДП) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од 

националните власти. 
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3.4.1 Неефикасната алокација на ресурсите го влече надолу растот на 
продуктивноста 

 
82. Во ПЈР Македонија, трудот, капиталот и другите фактори на производство не се алоцираат кај 
најефикасните фирми. Како резултат на тоа, економијата не работи близу нејзината граница на производство; 
нешто што може да укаже на структурни и пазарни аномалии што го канализираат трудот и капиталот кон 
помалку продуктивни фирми и активности. Фирмите можат да ја подобрат својата продуктивност преку 
иновирање, усвојување подобри технологии и усвојување подобри менаџерски практики (раст на продуктивноста 
во рамки на фирмата). Продуктивноста може да се подобри и ако трудот и капиталот се преместат од помалку 
ефикасни кон поефикасни фирми (раст помеѓу фирмите) што може да се случи ако високо продуктивните фирми 
влезат или помалку продуктивните форми излезат од пазарот. Опаѓачката стапка на поврат на капиталот што 
беше порано разгледана укажува на високи опортунитетни трошоци и погрешна алокација на ресурсите. 
 
83. Широката дисперзија на продуктивноста помеѓу македонските фирми укажува на тоа дека 
факторите на производство се алоцирани неефикасно. Иако дисперзијата може да се објасни со факторите 
како разликите во усвојувањето на технологии од една дејност до друга, способностите на менаџментот, 
вештините на работниците, квалитетот на производите и маржите, нејзиниот интензитет е знак дека може да се 
направат придобивки преку преместување на капиталот и на трудот од помалку продуктивните кон 
попродуктивните дејности.66 Во напредните економии како во Соединетите Американски Држави, фирмите во 
90иот процентил се само двојно продуктивни од оние во 10иот.67 Во ПЈР Македонија, дисперзијата е значително 
поголема: фирмите во 90тиот процентил се 7,6 пати попродуктивни од фирмите во 10иот (Слика 3.31).  
 
84. Дисперзијата на продуктивноста може да се види како помеѓу така и во индустриите, особено во 
услугите. Во големопродажбата, малопродажбата и во телекомуникациите, фирма во 90иот проценти е повеќе од 
10 пати попродуктивна од онаа во 10иот (Слика 3.31). Во преработувачката индустрија, најголем диспаритет има 
кај машините и опремата (8 пати), моторните возила (8 пати) и материјалите (5 пати). 
 

  
                                                           
66 Hsieh & Klenow (2009). 
67 Hsieh & Klenow (2009), Табела 2. 
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Слика 3.31: Дисперзијата на продуктивноста е висока, особено 
кај услугите. 

(Однос на продуктивноста помеѓу 10иот и 90иот процентил, просек 
2011-16) 

Слика 3.32: Поголемите фирми не се попродуктивни од 
помалите фирми, освен мала група на крајот на дистрибуцијата. 

(Дистрибуција на ОПФП по големина на фирма, просек 2011–16) 
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Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 
 
85. Втор знак на погрешна алокација на ресурсите е дека многу големи форми се помалку продуктивни 
од помали фирми. Кога факторите на производство се алоцирани ефикасно, продуктивните фирми се шират со 
тоа што земаат дополнителен труд и капитал – заштедите од обем ги прават попродуктивни.68 Меѓутоа, во ПЈР 
Македонија многу големи фирми се помалку продуктивни отколку мали и средни фирми (Слика 3.31). Средната 
голема фирма (100 или повеќе вработени) е 41 процент помалку продуктивна од средната средна фирма (10 до 00 
вработени) и 47 проценти помалку продуктивна од средната мала фирма (помалку од 10 вработени). 
 
86. Трет знак за погрешна алокација на ресурсите е дека најголем дел од растот на ОПФП во ПЈР 
Македонија може да се објасни со растот во постојните фирми (продуктивност во рамки на фирмата) 
наместо со движење на капителот и на трудот кон попродуктивните фирми (продуктивност помеѓу 
фирмите). Расчленувањето на маргините на растот на ОПФП врз основа на податоците од трговскиот регистар за 
периодот 2011-16 покажува позитивен придонес на компонентата во фирмите, која се припишува на надградба на 
внатрешните способности на фирмите преку иновирање и усвојување нови технологии и подобри менаџерски 
практики и негативен придонес на компонентата помеѓу фирми, поврзана со добивки на ВПФП што се добиваат 
преку реалоцирање на факторите на производство кон најефикасните фирми (Слика 3.33). Во повеќе македонски 
дејности, компонентата помеѓу го влече растот надолу додека компонентата во дава позитивен придонес. 
Генерално запрениот придонес на компонентата помеѓу може да укажува на нееднаков терен, каде 
непродуктивните постоечки играчи се заштитени и потенцијално продуктивните фирми се соочуваат со бариери 
за растот. Расчленувањето на растот на ВПФП врз основа на податоците од македонскиот трговски регистар е во 
согласност со податоците од помалку деталните податоци од анкетата на фирмите за 2009-13 (Слика 3.34). 

 
87. Во напредните економии, влезот и излезот на фирмите се главни двигатели на растот на 
продуктивноста, но во ПЈР Македонија и двете се релативно ниски и имаат мал придонес. Новите фирми 
обично ја подигаат продуктивноста преку воведување нови технологии, пополнување на празнините на пазарот и 
подигање на пазарната конкуренција; излезот на фирмите ја подобрува продуктивноста преку ослободување на 
ресурси.69 Во ПЈР Македонија, стапките на влез и на излез на фирми се пониски отколку во споредбените земји и 
во земјите на ОЕЦД (Слика 3.35). Овој недостаток на динамика во бизнисот може да биде голема пречка за растот 
на продуктивноста. Секако, нето придонесот од влезот на фирмите во растот на продуктивноста е мал споредено 
со придонесот на компонентите помеѓу и во (Слика 3.33). Треба да се забележи дека излезната компонента 
обично е негативна: релативно продуктивни фирми излегуваат од пазарот додека помалку продуктивните фирми 
остануваат.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Види Cabral and Mata (2003). 
69 Види Foster et al. (2008). 
70 Кога се одделуваат влезот и излезот во расчленувањето, влезот придонесува позитивно на растот на продуктивноста во повеќето 
дејности, укажувајќи дека влезот ја поттикнува продуктивноста. Новите фирми се основаат во попродуктивните дејности, но имаат 
тенденција да бидат помалку продуктивни отколку етаблираните фирми. 
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Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од 

Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци 

од анкетата на претпријатија на Светска банка. 
 
 

  
Извор: За ПЈР Македонија пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена 

(2018); за другите земји Структурална и демографска деловна статистика на ОЕЦД (СДБС). 
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Слика 3.33: Од 2013 до 2016 година, продуктивноста помеѓу фирмите 
има негативен придонес во растот на продуктивноста во повеќе сектори 

во ПЈР Македонија. 
(Расчленување на растот на ОПФП по дејности во ПЈР Македонија, 

вклучувајќи го и нето влезот на фирми, 2013–16) 

Слика 3.34: Негативниот придонес на 
растот на продуктивноста помеѓу фирмите 

во ПЈР Македонија е голем во однос на 
споредбените земји. 

(Расчленување на растот на ОПФП, само 
производствени фирми) 

Слика3.35: Стапките на влез и излез на фирмите во ПЈР 
Македонија се по оние во споредбените земји. 

(Нови фирми како процент од вкупниот број фирми, 2015) 

Слика 3.36: Многу фирми со висок раст се во 
производствениот сектор, само мал дел се во услугите. 
(Фирми со 10 проценти или повеќе раст на 3 годишната 
просечна вработеноста како процент од фирмите со 10+ 

вработени, 2015) 

Во фирмата Помеѓу Динамика (влез/излез) Збир Збир Помеѓу Во фирмата 

Влез Излез Производство Услуги (без градежништво) 
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88. Во споредба со споредбените земји, ПЈР Македонија има многу малку фирми со висок раст, особено 
во услугите. Во напредните економии, фирмите што одржуваат постојан раст на вработеноста со тек на време се 
важен извор на работни места и на раст на продуктивноста. Во Соединетите Американски Држави, на пример, 
фирмите со висок раст отвораат над 60 проценти од новите работни места.71 Во ПЈР Македонија, во тригодишен 
период, само 10,4 проценти од производствените фирми и 5,5 проценти од средните услужни фирми забележале 
просечен годишен раст на вработеноста за повеќе од 10 проценти (Слика 3.36). Овој удел на високо растечки 
фирми е значително понизок отколку во споредбените земји како Естонија, Литванија, Латвија и Словачка, 
особено кај услугите. 
 
89. ПЈР Македонија има многу мали „газела“ фирми, што уште повеќе ограничува колку новите фирми 
придонесуваат во растот на продуктивноста. Газелите се млади фирми што растат брзо. ОЕЦД ги дефинира како 
фирми со повеќе од 10 вработени што се во бизнисот помалку од пет години и имаат одржано просечен раст на 
вработеноста од најмалку 20 проценти годишни. Во ПЈР Македонија само 0,46 проценти од фирмите со повеќе од 
10 вработени може да се класифицираат како газели (Слика 3.37). Овие фирми сепак се важни за отворањето 
работни места во периодот помеѓу 2013 и 2016 година  кога македонските газела фирми отвориле 15,6 проценти 
од сите нови формални работни места (4.808 нови работни места од кои 1.825 биле во индустријата за моторни 
возила, повеќето во фирми во странска сопственост). 
 
90. Многу заостанати фирми и понатаму работат. Голема група македонски фирми имаат намалување на 
приходите во последните три години (Слика 3.38). Во рударството, градежништвото, земјоделството, транспортот, 
трговијата на големи и во трговијата на мало, овие фирми обезбедуваат најголем дел од работните места, но 
нивната продуктивност обично е пониска отколку кај фирмите со позитивен раст на приходите.  Овие фирми ја 
влечат продуктивноста надолу бидејќи користат ресурси што би можеле да се алоцираат во попродуктивна 
корист; тие често страдаат од бавна дифузија на технологија, бариери за влез и намалување на пазарната 
конкурентност.72 
 

                                                           
71 Haltiwanger et al. (2016). 
72 Andrews, Circuolo, and Gal (2016). 
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Слика 3.37: ПЈР Македонија има помалку 
„газела“ фирми од споредбените земји … 
(Газели како процент од сите фирми со 10 и 

повеќе вработени, 2015) 

Слика 3.38: …додека многу заостанати фирми што обезбедуваат 
вработувања и понатаму се во бизнисот. 

(Удел на фирми со 3 годишен просечен позитивен и негативен раст на 
приходите) 

 
 

Извор: За ПЈР Македонија пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена 
(2018); за другите земји Структурална и демографска деловна статистика на ОЕЦД (СДБС). 

 
3.4.2 Фирмите со висока продуктивност отвораат квалитетни работни места 
 
91. Формалниот приватен сектор направи многу да отвори нови работни места, но се мачи да отвори 
високопродуктивни работни места што и требаат на економијата. Помеѓу 2011 и 2016 година, формалниот 
приватен сектор во ПЈР Македонија отвори повеќе од 50.000 нови работни места, зголемување за 14,9 проценти 
во овој период.73 Меѓутоа, зголемувањето во формалниот приватен сектор не ја зголеми продуктивноста: повеќето 
работни места беа отворени во фирми со ниска продуктивност и со низок раст на продуктивноста. Како што е 
подолу разгледано, високо продуктивните работни места се основни за подобри и поодржливи можности за 
вработување со поголеми плати. 
 
92. Многу работни места во ПЈР Македонија, нови како и стари, се во дејности со низок или негативен 
раст на продуктивноста, особено кај услугите. Многу дејности што имаа негативен раст на продуктивноста во 
периодот 2011-16 ист така имаа најголемо зголемување на вработеноста, што укажува дека отворањето работни 
места не било поврзано со раст на продуктивноста што е основно за отворање високо продуктивни работни места 
(Слика 3.39). 
  

                                                           
73 Koettl-Brodmann et al. (2017a). 
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Забелешка: Зелените балони се однесуваат на примарните сектори, портокаловите на производството, жолтите на трговијата на големо и на 

мало, а сините на услугите. 
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 

 
93. Исто така, помалку продуктивните фирми и оние со помал раст на продуктивноста имаат најголем 
дел од вработеноста и нето отворањето работни места. Повеќето од работните места во земјата, стари и нови, 
се во фирми подалеку од границата на продуктивноста: горните 20 проценти најпродуктивни фирми вработуваат 
помалку работници и отвораат помалку работни места отколку фирмите во пониските квинитли (Слика 3.40 и 
Слика 3.41). Тоа го потврдува претходното тврдење дека големите фирми често не се попродуктивни од помалите. 
На пример, нето отворањето работни места беше негативно во 20 проценти од услужните фирми што имале 
најголем раст на продуктивноста. Иако автоматизацијата и зголемената ефикасност можат делумно да го објаснат 
овој наод, дисторзиите на пазарот (на пример, скапите трудови регулативи или даночни инспекции – види 
Поглавја 4 и 5) би можеле да објаснат зошто продуктивните фирми не примаат нови вработени. 
 
94. Меѓутоа, моторните возила и некои други дејности придонесуваат како за растот на продуктивноста 
така и на вработеноста (Слика 3.42 и Слика 3.43). Во периодот 2011-16, индустријата за моторни возила – во која 
доминираат фирми поддржани со СДИ интегрирани во меѓународни синџири на вредност и кои користат 
субвенции за промовирање на отворање работни места во ПЕЗ како и ослободување од даноци на плати, данок 
на добивка и индиректно оданочување – имаа позитивен раст на продуктивноста и отворија 11.220 работни 
места. Како вработеноста така и продуктивноста се зголемија и кај трговијата на големо и кај угостителските 
фирми. Наспроти тоа, текстилот и облеката, преработувачката индустрија што обезбедува најмногу работни места, 

Accommodation

Administrative & support

Agriculture

Computers, 
machinery, 
electrical

Construction

Education

Food and beverages production

Health

Metals, materials, petro, 
pharma

Mining

Other manufacturing 
(furniture, repair)

Other primary (forestry, 
fishing)

Other services

Professional/technical 
services

Publishing and media Restaurants, cafes & catering

Retail

Telecommunications

Textiles, apparel and leather

Tour agency

Transport

Water supply, sewerage, 
waste

Wholesale trade

Wood, paper and printing

-4

-2

0

2

4

6

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

%
 E

m
pl

oy
m

en
t g

ro
w

th

% Раст на ОПФП

Моторни возила
надвор од опсег
(раст на вработеноста: 39.7%)

Намалување на продуктивноста Раст на продуктивноста

За
тв

ор
ањ

е 
ра

бо
тн

и 
м

ес
та

О
тв

ор
ањ

е 
ра

бо
тн

и 
м

ес
та

Слика 3.39: Многу дејности со негативен раст на продуктивноста отвориле повеќе работни места. 
(Раст на вработеноста и раст на ОПФП по дејности, просек 2011–16) 
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немаа никаков раст на вработеноста или на продуктивноста, а невработеноста се намали во индустријата за 
метали и за материјали. 
 

  
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 

 

  
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 

 
95. Повеќето работни места во производството се во големи фирми, а повеќето работни места во 
услугите се во мали фирми. Во 2016 година, фирмите со повеќе од 100 вработени вработувале 60,3 проценти од 
работната сила во производството (Слика 3.44), што претставува зголемување од 54,8 проценти во 2011 година. 
Меѓутоа, кај услугите, во 2016 година, 42 проценти од работниците беа во фирми со помалку од 10 работници 
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Слика 3.40: Вработеноста и растот на вработеноста се 
релативно ниски во најпродуктивните фирми … 

(Вработеност и нето отворање работни места во дејности по 
ОПФП квинтил, 2013–16) 

Слика 3.41: …а фирмите со највисок раст на ОПФП 
придонесуваат најмалку во отворањето работни места. 
(Вработеност и нето отворање работни места во дејностите 

по ОПФП квинтил, 2013–16) 

Слика 3.42: Вработеноста е концентрирана во услугите, 
особено во трговијата на големо и на мало; кај 

производството, текстилот и облеката се најголеми 
работодавачи. 

(Број на вработени по дејности, 2016) 

Слика 3.43: Помеѓу 2011 и 2016 година индустријата за 
моторни возила отвори 11.220 работни места, најмногу од 

било кој сектор. 
(Нето отворени работни места по дејности, 2011–16) 
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(Слика 3.45), само 30 проценти во големи фирми. Скоро 80 проценти од новите работни места во услугите се 
отворени во помалку продуктивни фирми (Слика 3.41). Фактот дека новите работни места во услугите се отворени 
од мали фирми со ниска продуктивност и приходи укажува на зголемување на претпријатијата основани за 
самовработување. 
 

  
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 

 
96. Попродуктивните фирми плаќаат повеќе, а растот на продуктивноста е поврзан со раст на платите 
(Слика 3.46 и Слика 3.47). Иако попродуктивните фирми имаат помал придонес во вработеноста отколку помалку 
продуктивните фирми, нивните плати се поголеми. Платите што ги исплаќаат најпродуктивните услужни фирми се 
за 88 проценти повисоки отколку што ги исплаќаат услужните фирми што се помалку продуктивни. Исто така, 
порастот на продуктивноста е поврзан со квалитетни, подобро платени работни места.  
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Слика 3.44:Кај услугите, повеќето работни места се во 
мали фирми; кај производството повеќето се во големи 

фирми. 
(Удел на вработеноста по сектор и големина, проценти) 

Слика3.45: Услужните работни места најчесто се отвораат 
во нови мали фирми; работните места во производството 

во големи фирми. 
(Удел на отворање нови работни места по нови и постоечки 

фирми, 2013–16, проценти) 

Слика 3.46: Платите имаат тенденција да бидат повисоки 
во попродуктивните фирми… 

(Вработеност и просечно ниво на плати по квинтил на ОПФП 
во индустријата, 2013–16) 

Слика 3.47: …а порастот на продуктивноста е поврзан со 
растот на платите. 

(Вработеност и просечно ниво на платите по квинтил на 
растот на ОПФП во индустријата, 2013–16) 
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Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 
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97. Фирмите во ПЕЗ во периодот 2011-16 година 
отворија околу 14.000 работни места, од кои околу 
11.000 беа во фирми за моторни возила и околу 
1.800 во индустријата за текстил и облека. Фирмите 
во ПЕЗ ги отворија практично сите нови работни места 
во индустријата за моторни возила (Слика 3.48). 
Меѓутоа, бројот на нови работни места отворени од 
фирми во ПЕЗ во индустријата за текстил и облека е 
еднаков на бројот на затворени работни места во 
фирми што не се во ПЕЗ – изгледа дека работните 
места едноставно само се селат од надвор од ПЕЗ во 
ПЕЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.4.3 Оптоварувачката деловна клима го забавува растот на продуктивноста 

на фирмите 
 
98. ПЈР Македонија постигна исклучителен напредок во подобрувањето на деловната клима, но 
постојаните слабости го обесхрабруваат растот на продуктивноста. Меѓународните добри практики покажуваат 
дека, меѓу другите елементи, трошоците за тргување преку границите, трошоците за плаќање на даноците, 
процесот на добивање дозволи и леснотијата на пристап до кредити, се во тесна корелација со продуктивноста на 
фирмите. Иако ПЈР Македонија има добри резултати во поглед на агрегатните показатели на деловната клима, 
слабостите во областите како трговската поврзаност, спроведувањето на прописите и политиките за 
конкурентност претставуваат ограничувања за продуктивноста на фирмите во земјата. 
 
99. Квантитативната анализа на влијанието на аспектите на димензиите на деловната клима разјаснува 
дека тие можат да ја влечат продуктивноста на фирмите надолу, нагласувајќи ја важноста на 
поддржувачките политики. Податоците од анкетата на фирмите овозможуваат да се квантифицира влијанието 
на податоците за деловната клима врз продуктивноста на фирмите (Слика 3.49). Царинската црвена лента, мерена 
како просечен број денови потребни за царинење ја намалува продуктивноста на фирмите: уште ден повеќе во 
времето потребно да се расчистат царинските формалности ја намалува продуктивноста на средна фирма за 8,6 
проценти. 74 Исто така, трошоците за дозволи и даночните инспекции ја намалуваат продуктивноста: ден повеќе 
во времето потребно за добивање дозвола ја намалува продуктивноста на средна фирма за 4,2 проценти, а 
дополнителна даночна инспекција ја намалува за уште 5,5 проценти. Продуктивноста може да се унапреди и со 

                                                           
74 Ова го отсликува маргиналниот ефект (во проценти) на промената на конкретна варијабла на ВПФП на средна фирма. Толкувањето на 
резултатите се разликува во зависност колку варијабли се утврдени: некои од варијаблите се дихотомни, други се континуирани, согласно 
прашалниците од анкетата на претпријатијата. За повеќе детали видете Кусолито, Кореа и Пена (2018, во подготовка).  

Слика 3.48: Иако фирмите за моторни возила во ПЕЗ 
отворија многу нови работни места, кај фирмите за 

текстил и облека, бројот на работни места затворени 
надвор од ПЕЗ е еднаков на бројот отворени во ПЕЗ. 

(Нето нови отворени работни места во и надвор од ПЕЗ, 
2011–16) 

 
Забелешка: Вклучени се само секторите во кои има фирми во ПЕЗ. 
Извор: Пресметки на авторите: Придружен документ е подготвен 
за овој извештај од Кусолито, Дејвис, Хернандез и Пена (2018). 
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промени во другите димензии на деловната клима како што е пристапот до кредити (13 процентно зголемување 
на продуктивноста) или до странска технологија (+4,5 проценти) или да се биде извозник (+7,9 проценти). 
Повторуваме, политиките се важни.  
 

 

Објаснување: 
Графиконот го прикажува влијанието на 
промената на димензијата на деловната клима врз 
продуктивноста на средна фирма во ПЈР 
Македонија, одржувајќи ги сите други димензии 
константни. На пример, пристапот до кредитна 
линија (45,4 проценти од фирмите во ПЈР 
Македонија имаат пристап до кредитна линија, 
споредено со 37,7 проценти во ЕЦА) е поврзан со 
зголемување на продуктивноста на средна фирма 
во земјата за 13 проценти. 
 
За димензиите прикажани во проценти, го 
покажува влијанието на зголемување за 
процентен поен. На пример, зголемување на 
уделот на фирми погодени со криминал за еден 
процентен поен е поврзано со пад на 
продуктивноста во средна фирма за 0,1 проценти. 
 
За димензиите прикажани во бројка, го покажува 
влијанието на единица зголемување. На пример, 
зголемување на еден ден за добивање дозвола за 
работа е поврзано со намалување на 
продуктивноста на средна фирма за 4,2 проценти. 
 

Забелешки: ВПФП се мери според девалвирана продажба. Проценетото влијание врз продуктивноста ја следи методологијата на Де Лекер 
(2013) со ВПФП како зависна променлива, а капиталот и трудот се влезни парамтери. Бидејќи ВПФП ја мери профитабилноста, ги 
комбинира како факторите на страната на понудата така и на страната на побарувачката. Според тоа, оваа вежба ги покажува 
„маргиналните и заедничките ефекти“ кои го комбинираат влијанието на цените и на ефикасноста. Не ја проценува успешноста на земјата 
во споредба со споредбените земји, но може да утврди променливи што имаат најголемо влијание врз продуктивноста во ПЈР Македонија.  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од анкетата на претпријатија на Светска банка според Кусолито, Дејвис, Хернандез и 
Пена (2018, во подготовка). 
 
Деловната клима во ПЈР Македонија е особено неповолна за малите и за младите фирми. Младите фирми 
имаат за 12 проценти помала веројатност да имаат пристап до кредитна линија отколку постарите фирми, а 
пристапот до кредит се признава дека е важен за способноста на фирмите да ја зголемат продуктивноста. Сепак, 
на малите фирми им треба за 17 проценти повеќе време (3,91 дена) за добивање дозвола за работа отколку 
средните или големите фирми (3,35 дена за средна или голема фирма) и им треба во просек за 15 проценти 
повеќе време за царинење (4,44 наспроти 3,82 дена кај големите фирми). За да се поттикне продуктивноста на 
малите и на младите фирми, критични се подобрувањата на деловната клима. 
Недостаток во знаењето 3.1: Каква е врската помеѓу извозот, увозот и продуктивноста на фирмите? 
 
Бидејќи ПЈР Македонија е мала и отворена економија, разбирањето на влијанието на моделите на тргување врз 
продуктивноста на фирмите е критично. Податоците од анкетата на претпријатијата на Светска банка покажуваат дека 
македонските извозници се попродуктивни и дека може да има ефект врз продуктивноста тоа што фирмите почнале да 
извезуваат („учење преку извезување“). Погрубите податоци од трговскиот регистар не содржат показатели за трговијата. 
Подоброто разбирање на врската помеѓу увезувањето, извезувањето и продуктивноста – на пример преку комбинирање 
на податоци од царината и од трговскиот регистар – би разјаснило како отворањето на трговијата би можело да го 
унапреди растот на продуктивноста во ПЈР Македонија. 
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Слика 3.49: Иако одредени аспекти на деловната клима придонесуваат за продуктивноста на фирмите во ПЈР 
Македонија, други – вклучувајќи ги трошоците за тргување и деловните регулативи – ја инхибираат продуктивноста. 

(Влијание на димензиите на деловната клима врз продуктивноста на фирмите, регресиони коефициенти со ВПФП како 
зависна променлива) 
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100. Следните поглавја се фокусираат на можностите за подобро алоцирање на ресурсите и зголемен 
раст на продуктивноста во ПЈР Македонија. Мерките на јавните политики можат да ги отстранат дисторзиите на 
пазарите на факторите и на производите, да ги поддржат газела фирмите и да ги охрабрат заостанатите да станат 
попродуктивни. На пример, реформите во, меѓу другите области, трговската поврзаност, деловните регулативи, 
способностите на фирмите и усвојувањето технологии, пристапот до финансии, вештини, демотивациите и 
бариерите за учество на работната сила можат да ги ублажат ограничувањата на ефективното алоцирање на 
економските ресурси. 
 
3.5 Заклучок 
 
101. Побрзиот и одржан раст што осигурува приближување на македонскиот доход до европскиот 
стандард и продуцира добро платени работни места ќе зависи од повисоката продуктивност. Имајќи го 
предвид опаѓачкиот потенцијален раст, економијата изгледа го постигнува целосниот капацитет – делумно 
бидејќи, за разлика од искуствата во поуспешните економии со среден доход, долго време, продуктивноста во ПЈР 
Македонија имаше негативен придонес во растот. Повисоката продуктивност ќе го поттикне растот и ќе помогне 
да се отворат повеќе и подобро платени формални работни места што за возврат ќе ја намали сиромаштијата и 
ранливоста и ќе ја прошири средната класа.  
 
102. Кои се пречките за растот на продуктивноста во ПЈР Македонија? Анализата на микро основите на 
растот утврди неефикасност во алокацијата на ресурсите како ограничување за продуктивноста, вработеноста и 
растот на платите. За среќа, тоа значи дека постои огромен потенцијал за добри резултати од структурната 
трансформација. На пример, структурните реформи би можеле да помогнат да се пресели капиталот од помалку 
продуктивните кон попродуктивните дејности. Откако ќе се разводни потенцијалот капиталот и трудот да се селат 
во попродуктивни дејности, зголемувањето на продуктивноста во ПЈР Македонија ќе треба да дојде од внатре во 
секоја дејност што ќе бара охрабрување на фирмите да апсорбираат нови технологии и да иновираат. 
 
103. Како ПЈР Македонија може да постигне одржан раст на продуктивноста? За почеток, јавните 
политики меѓу другото, можат да ја подобрат трговијата, конкуренцијата и способноста на фирмите, 
предвидливоста на деловните регулативи и пристапот до финансии. Поглавјето 4 ја мапира патеката: Патека 1: 
Поттикнување на подинамичен и конкурентен приватен сектор: Ги опишува предизвиците и шансите за 
зголемување на продуктивноста на фирмите и со тоа за стимулирање на растот, работните места и платите. 
Поглавјето 5 ја мапира Патеката 2: Развивање поконкурентен и адаптивен човечки капитал и затворање на ја 
недостатоците на можности. Го разгледува градењето вештини за зголемување на продуктивноста на работната 
сила, тековната и идната работна сила, отстранувањето на пречките и демотивацијата што ги обесхрабрува луѓето 
да работат и затворањето на јазот за да се осигури дека сите групи може да имаат корист. Конечно, во Поглавјето 
6, Патека 3: Постигнување одржливост преку ефективно управување, фискална прудентност и еколошка 
одржливост и отпорност на природни катастрофи осигурува дека тешко извојуваното зголемување на 
продуктивноста во ПЈР Македонија ќе се одржат на долг рок. 
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Енис неодамна го заврши универзитетот и отвори 
фирма за туристички водич во Охрид, како резултат 
на зголемениот број посетители што ги привлекува 
градот. Тој ги вложи своите заштеди и заем од 
неговиот вујко, бидејќи не најде банка што ќе го 
финансира неговиот бизнис. Му требаше малку 
време, но тој работи и почна да бара некој што ќе 
му помогне. Луѓето што добро зборуваат англиски 
се ретки, а на двајца кандидати кои му се допаѓаа се 
откажаа поради платата, бидејќи тој не може да си 
дозволи да понуди повеќе. Кога конечно најде некој 
што сака да ја преземе работата, беше потребно 
подолго време од планираното да го обучи како 

туристички водич. По неколку месеци работа, 
сепак, лицето ја напушти компанијата и градот. На 
Енис му требаа неколку месеци да најде и да обучи 
нова личност. Тој штеди пари за да развие мобилна 
апликација за да соработува со други туристички 
водичи и да продава услуги преку интернет; голем 
хотел во близина бара туристички водичи и се надева 
дека ќе може да го добие договорот. Енис секогаш ја 
држи својата документација средена, но се плаши од 
повторна посета од финансиската полиција - тие 
дојдоа пред шест недели и иако не најдоа ништо 
неправилно, тие беа многу строги и тој сè уште нема 
идеја зошто тие одлучија да го проверат.

Поглавје 4. Патека I: Поттикнување 
подинамичен и поконкурентен приватен 
сектор
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4. Патека I: Поттикнување подинамичен и поконкурентен 
приватен сектор 

 
Дали ПЈР Македонија може да ја подобри својата продуктивност 
клучно ќе зависи од степенот на успех во привлекувањето СДИ со 
висока додадена вредност и градење силен надворешно ориентиран 
домашен приватен сектор. Претходните напори за отворање на 
економијата кон меѓународна трговска размена, привлекување СДИ 
и реформи во деловната клима со цел поттикнување развој 
предводен од приватниот сектор, беа меѓу најамбициозните и 
најсеопфатните во регионот, но и со нив не се оствари робустен 
пораст на продуктивноста. Сега ПЈР Македонија треба да го 
поттикне приватниот сектор да настапи на глобалниот пазар, а 
притоа да продолжи да привлекува СДИ, со порешителна поддршка 
за основање и одржливост на локални фирми, и обезбедување 
деловна клима што е поволна за инвестирање. Следствено, земјата 
треба да отпочне реализација на амбициозна агенда со цел да (1) ја 
олесни трговијата и транспортот и максимално да ја искористи 
постојната транспортна и ИКТ инфраструктура со цел да го подобри 
пристапот до пазарите; (2) привлече повеќе СДИ ориентирани кон 
ефикасност во сегменти со повисока додадена вредност со цел да се прошират врските меѓу СДИ и домашните 
фирми; (3) им се помогне на фирмите во градењето на нивната способност за извезуваат и да се приклучуваат 
кон глобалните вредносни синџири; и (4) деловната регулатива и рамките за конкуренција да бидат 
попредвидливи со цел да се поттикнат странски и домашни инвестиции. Успешното остварување на оваа 
агенда би ги зацврстило придобивките од претходните реформи, би поттикнало раст на фирми-‘газели’, и би го 
забрзало приближувањето на ПЈР Македонија кон животниот стандард во ЕУ. 

Слика 4.1: Теми во Патека I 

 

 
104. За подобрување на продуктивноста, што е предуслов за одржливо создавање поголем број и 
попродуктивни работни места, потребен е динамичен и конкурентен приватен сектор. Иако приватниот 
сектор во ПЈР Македонија создава работни места, тоа не се високо продуктивни и добро платени работни места 
што се потребни на земјата. Ниската продуктивност сноси дел од вината за умерените стапки на раст и отворање 
нови работни места досега, како што е случај и со несоодветната алокација на работна сила и капитал. Капиталот 
и работната сила се насочувани кон помалку продуктивни претпријатија, и со тоа не дозволуваат економијата да 
функционира блиску до својот потенцијал. Кога би можеле да се елиминираат нарушувањата на пазарите на 
производи и фактори, напливот на продуктивност во целата економија би поттикнал економски раст, а со тоа и 
поголем број и поквалитетни работни места. Фирмите може да ја подобрат својата продуктивност преку 
иновации, употреба на подобри технологии, и усвојување на подобри управувачки практики. Продуктивноста 
исто така може да се подобри и кога капиталот и работната сила би можеле полесно да преминуваат од помалку 
ефикасни кон поефикасни претпријатија, и ако високо продуктивни претпријатија влегуваат на пазарот, а помалку 
продуктивните излегуваат од него. 
 
105. Оптоварувачката деловна клима е еден од факторите што попречува динамизам кај приватните 
фирми во ПЈР Македонија. Иако земјата оствари забележителен напредок во подобрување на својата деловна 
клима, продуктивноста на фирмите е под притисок на високите трошоци на трговска размена, дискутабилни 
начини на спроведување на прописите, и конкуренција од неформални субјекти. Застарени логистички ресурси 
што не ги исполнуваат глобалните стандарди го намалуваат интересот за извезување. Неефикасните царински 
постапки и гранично управување и други бирократски оптоварувања ја поткопуваат продуктивноста. Сепак, 
поддршката за извозните активности е особено важна бидејќи извозно ориентираните претпријатија се 
попродуктивни од домашно ориентираните.  

Трговска интеграција

Транспортна поврзаност

Конкуренција и деловна 
регулатива

Способности и усвојување 
технологии на ниво на фирма

Инвестициска клима

Пристап до финансирање

ИКТ поврзаност

Продуктивност на 
земјоделското производство
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106. Олеснување на трговската размена и транспортот би можело да го олесни пристапот до пазарите и 
да ги поттикне претпријатијата да извезуваат и да станат дел од глобалните вредносни синџири. 
Транспортната инфраструктура на ПЈР Македонија е во неповолна состојба поради слабото одржување на патната 
и железничката мрежа, но со добро насочени нови вложувања во главните транспортни коридори би можела да 
ја консолидира својата позиција на регионалнa транспортнa оска. Освен тоа, индустријата на ИКТ наидува на 
недостиг од квалификувана работна сила и ограничена расположливост и високи трошоци за брзи 
широкопојасни врски, особено во руралните краишта. 
 
107. Привлекување дополнителни СДИ може да ӣ донесе на ПЈР Македонија ресурси за надградување 
кон пософистицирани производи и истовремена диверзификација на производството, а врските со 
домашната економија мора да максимално се поттикнуваат за да остварат придобивките. Сегашната ниска 
додадена вредност на извозот ги ограничува придобивките од трговската размена. Извозно ориентирани СДИ што 
се насочени кон ефикасност може да комбинираат капитал, знаење и технологија со кои би овозможиле земјата 
доволно да ги надгради и диверзифицира своите капацитети за да ја диверзифицира и економијата. Врските меѓу 
СДИ и домашните фирми може да поттикнат ефикасност и конкурентност кај фирмите. Енклавите на 
високопродуктивни и интегрирани фирми во индустриските зони на земјата се одликуваат со високо учество на 
увезени компоненти, но многу малку локални врски. 
 
108. Градењето на способностите на локалните претпријатија ќе помогне во реализирањето на нивните 
потенцијали за иновација и повисока продуктивност. Иновирањето, дефинирано како подобрувања во 
производните процеси и создавање нови производи, е од критична важност за одржување на растот на 
продуктивноста, но е остварливо само ако фирмите се подготвени да усвојат ‘токму навреме’ процеси, внатрешни 
механизми за повратни реакции, долгорочно планирање и растегање на целите, политики за човечки ресурси, 
системи за следење и оценување, и други процеси на организирање и одлучување што ја сочинуваат основата на 
растот. Потенцијалот на приватниот сектор мора да се ослободи за да може да создава висококвалитетни и 
продуктивни работни места што може да ги пренесуваат луѓето од состојба на сиромаштија и загрозеност кон 
статус на средна класа.  
 
109. Екосистем што поттикнува развој на претпријатијата е неопходен и за постојан раст на 
инвестициите и продуктивноста. ПЈР Македонија има остварено значителен напредок во оваа област, но сé уште 
не може да се пофали со деловна клима од светска класа. За експанзија на приватниот сектор потребна е 
пристапност до финансирање за малите и средните претпријатија и стартап-компаниите, како и за промовирање 
на дигиталната економија, што е од критично значење за конкурентна позиција на денешните меѓународни 
пазари. На земјоделството исто така треба а му се посвети посебно внимание—поседува значителен потенцијал 
за прераспределување на економскиот раст пошироко во земјата. 
 
110. Отстранувањето на ограничувањата за растот на продуктивноста може да има позитивни ефекти на 
прелевање. На пример, создавање поповолно деловно опкружување може да го поттикне развојот на 
извозниците на земјоделски производи, што би отворило повеќе работни места во руралните области. Подобри 
јавни политики за конкуренција и деловна регулатива ќе создадат поповолна клима за претпријатијата да ги 
зајакнуваат своите капацитети, при што се олеснува усвојување технологија што може да ги направи 
попродуктивни. 
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Забелешка: Влијанието врз продуктивноста е проценето според методологијата на De Loecker (2013), како што е 
објаснето во Поглавје 3. 

Извор: Пресметки на авторот: Труд изготвен за овој извештај од Cusolito, Davies, Hernandez, и Pena (2018, следува), врз 
основа на податоци од World Bank Enterprise Surveys. 

 
111. Симулациите за начините за подобрување на оптоварувачката деловна клима покажуваат 
потенцијал за значителни придобивки во продуктивноста. Квантитативна анализа на соодносот меѓу 
димензиите на деловната клима и продуктивноста (Слика 3.49) овозможува симулирање на влијанието на 
намалувањето на сегашните ограничувања врз претпријатијата (Слика 4.2). На македонските претпријатија им се 
потребни во просек 4,3 дена да пренесат стоки низ царинска постапка. Преполовување на тој број на денови би ја 
зголемило просечната продуктивност за 5,2 проценти за медијалната фирма. Слично, преполовување на времето 
што раководителите го посветуваат на бирократски работи би ја зголемило продуктивноста за 7,5; преполовување 
на процентот на претпријатија што се соочуваат со прекини во напојувањето со електрична енергија би ја 
зголемило продуктивноста за 5,0 проценти. Овие симулации покажуваат како ублажувањето на ограничувањата 
поврзани со деловната клима може да го стимулираат толку потребниот пораст на продуктивноста.  
 
112. Ова поглавје се фокусира на предизвиците и можностите поврзани со продуктивноста на 
претпријатијата во ПЈР Македонија. Отстранување пречки за влегување и конкурирање на фирми на пазарот ќе 
го големи економскиот раст, бројот на работни места и платите, и на тој начин ќе го прошири опсегот на 
можности за работниците. Слично (видете Поглавје 5), развивање способности и отстранување бариери за влез на 
работниците во работната сила ќе ја зголеми вкупната продуктивност. Притоа (видете Поглавје 6), делотворното 
управување и градење фискална и еколошка отпорност (со оглед на изложеност на земјата на природни 
непогоди) би обезбедиле одржување на напорно стекнатите развојни придобивки на долг рок. 
 
4.1 Продлабочување на интеграцијата со глобалните пазари заради 

остварување повисок економски развој 
 
113. За постигнување побрзо но одржливо темпо на економски раст ќе биде потребно градење на 
извозната ориентираност на земјата. Мала економија како што е ПЈР Македонија, каде домашната побарувачка 
е слаба поради високата невработеност и релативно ниските плати, има потреба од извозни пазари ако сака да го 
забрза економскиот раст. Иако ова не е мал предизвик за земја без природни ресурси што може да ги извезува 
како основни суровини, сепак мора да се надмине. Зголемувањето на уделот на извозот ќе ја зајакне економијата 
бидејќи, соочени со интензивна глобална конкуренција, фирмите-извознички поефикасно ги распределуваат 

Слика4.2: Подобрувањето на клучните димензии на деловната клима може да донесе значителни 
придобивки во продуктивноста 

(Симулирани резултати од 50-процентно намалување на одредена димензија на деловната клима врз 
продуктивност на фирмата) 

0.2
0.5

4.7
5.0
5.2

7.5
9.9

0 5 10 15

Number of competitors
Share of firms competing against informal firms

Number of tax visits
Share of firms facing power cuts

Number of days to clear customs
Share of managers time in bureaucracy

Number of days to get an operating permit

Резултат % зголемен раст на ВФП

50
%

 н
ам

ал
ув

ањ
е 

на
...

Денови на раководителите посветени на бирократија

Број на денови за завршување царински постапки

Број на даночни посети/инспекции

Удел на фирми што конкурираат на неформал. фирми
Број на конкуренти

Број на фирми што се соочуваат со прекин на струја

Број на денови за добивање дозвола за работа 



124 
 

ресурсите, усвојуваат подобри технологии, искористуваат економија од обем, и ги подобруваат увезените инпути, 
а сé тоа придонесува кон забрзување на растот на продуктивноста.75 
 
4.1.1 Напредок во зголемувањето на обемот и софистицираноста на извозот 
 
114. Согледувајќи ги ограничувањата наметнати од малиот обем на својата економија, по 
прогласувањето независност, ПЈР Македонија веднаш презеде чекори за интегрирање во глобалната 
економија. Се зачлени во Светската трговска организација (СТО) во 2003 година и стана земја-кандидат за 
членство во ЕУ во 2005 година. Во 2006 година потпиша низа важни регионални и билатерални трговски 
договори, вклучувајќи го и Договорот за слободна трговија во Централна Европа (ЦЕФТА), кој замени 32 
билатерални трговски договори со цел да се олесни трговската размена во регионот.76 
 

  
Извор: Разработка на авторот според WDI. Извор: Разработка на авторот според UN Comtrade. 

 
115. Напорите за интегрирање во глобалната економија ја направија ПЈР Македонија поотворена кон 
светските пазари. Со збир на увоз и извоз што изнесува 113 проценти од БДП во 2016 година, таа е најотворената 
економија на Западниот Балкан и речиси 40 проценти поотворена од земјите во развој во ЕЦА (Слика 4.3). 
Размената со ЕУ бележи огромен пораст од раните 2000-ти години: меѓу 2001 и 2014 година извозот кон ЕУ е 
зголемен за 525 проценти, а увозот од ЕУ за 265 проценти. Либерализацијата на трговската размена, во содејство 
со близината на земјата до пазарите на ЕУ, поттикнува странски фирми да инвестираат во ПЈР Македонија. Голем 
број од големите странски инвестиции се во производни претпријатија што претежно опслужуваат потрошувачи 
во ЕУ. Скопје оствари особени придобивки од преминот на земјата кон отворена економија; во 2016 година, тој 
беше во категоријата на врвни 10 жешки точки на глобализацијата според Индексот на поврзаност на DHL, кој ја 
мери меѓународната активност споредена со внатрешната активност во рамките на градот (Слика 4.5). 
 

                                                           
75 World Bank (2017c), Revving up the Engines of Growth and Prosperity in the Western Balkans. 
76 Во јули 2018 година, членки на договорот ЦЕФТА се Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, ПЈР Македонија, Молдавија, Црна Гора, и 
Србија. Поранешни потписнички што го напуштиле договорот поради приклучување кон ЕУ се Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Полска, 
Романија, Словачка, и Словенија. 
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Слика 4.3: ПЈР Македонија сé повеќе се интегрира во 
глобалната економија. 
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Вредност и процент од БДП, 1990-2016) 

Слика 4.4: Истовремено, кошницата на извозни стоки 
станува пософистицирана. 

(Проценти на извоз според технолошка категорија) 
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Слика 4.5: ПЈР Македонија има конкурентна позиција за 
експанзија на меѓународна трговска размена. 

(2016 жешки точки на глобализација) 

Слика 4.6: Главната споредбена предност на ПЈР 
Македонија сé уште е кај прехранбените и текстилните 

производи, но има подобрувања кај хемиски производи, 
машини и електрични делови. 

(Откриена споредбена предност, 1996, 2006, 2016) 

  
Забелешка: Жешки точки на глобализација се градови со 

најинтензивен меѓународен проток на трговија, капитал, луѓе, и 
информации во однос на внатрешната економска активност. 

Извор: DHL Global Connectedness Index, 2016. 

Забелешка: Вредности за ОСП повисоки од 1 означуваат 
споредбени предности во одредена категорија стоки или услуги. 

Извор: Пресметки на авторот според UN Comtrade. 

 
116. Засилената интеграција на ПЈР Македонија е придружена со интензивно зголемување на 
софистицираноста на извозот. Не само што се зголеми вредноста на извозот и увозот, туку и за само неколку 
години се зголеми уделот на пософистицирани производи во извозната кошница на земјата (Слика 4.4). Во 
средината на 1990-тите години поголем дел од извозот беа примарни или нискотехнолошки стоки од природни 
ресурси. До 2008 година извозот претежно се состоеше од полу-обработени индустриски стоки како што се 
ферометални компоненти, железо, челик, текстил, и потрошувачки индустриски производи, претежно обувки и 
облека.77 Од 2009 година извозот на ПЈР Македонија постојано станува сé пософистициран. Како резултат на тоа, 
меѓу 2011 и 2016 година уделот на средно- и високотехнолошки производи78 во извозната кошница на земјата се 
зголеми од 39 на 57 проценти. Иако главната споредбена предност на земјата, мерена според индексот на 
откриена споредбена предност (ОСП)79 сé уште е во производство на прехранбени и текстилни производи, 
забележани се значителни намалувања кај обувките, металите и камен/стакло; истовремено, споредбената 
предност се зголеми кај хемиските производи и во помал степен кај машините и електричните делови (Слика 4.6). 
  

                                                           
77 World Bank (1995), FYR Macedonia Country Economic Memorandum. 
78 Производите се категоризираат како високо-, средно- или нискотехнолошки според интензитетот на истражувањето и развојот. Извоз со 
висок интензитет на ИиР се производи поврзани со авиоиндустрија, компјутери, фармацевтски препарати, лабораториски инструменти и 
електрични машини; среднотехнолошки производи се карактеристични за индустрии како основни и преработени метали. Овој извештај 
користи дефиниции на Eurostat за средно- и високотехнолошки извоз, што ги опфаќа следниве производи според SITC Rev. 3: 266, 267, 512, 
513, 525, 533, 54, 553, 554, 562, 57, 58, 591, 593, 597, 598, 629, 653, 671, 672, 679, 71, 72, 731, 733, 737, 74, 751, 752, 759, 76, 77, 78, 79, 812, 87, 
88 и 891. 
79 Индексот на откриена споредбена (ОСП) предност се однесува на релативната предност или слабост на одредена земја во одредена 
категорија на стоки или услуги, мерено според протокот на трговска размена. Вредности на ОСП поголеми од 1 означуваат споредбени 
предности во соодветните категории. 
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Слика 4.7: СДИ во производство по глобалната 

финансиска криза надомести повеќе од намалувањето на 
СДИ во услугите. 

(СДИ по сектори, во милиони EUR) 

Слика 4.8: СДИ во автомобилскиот потсектор беа 
најважни во индустриското производство по глобалната 

финансиска криза. 
(СДИ во производство, во милиони EUR) 

  
Извор: Пресметки на авторот според податоци од НБРМ. Извор: Пресметки на авторот според податоци од НБРМ. 

  
  

117. Зад новиот пораст и софистицираност на извозот стои сеопфатна стратегија за привлекување 
извозно ориентирани СДИ. Со цел поттикнување раст и создавање работни места во приватниот сектор, владата 
отпочна реформа и стратегија за промовирање инвестиции во производство со повисока додадена вредност. 
Стратегијата беше особено успешна во автомобилскиот сектор. Во 2009–16 година ПЈР Македонија привлече нето 
СДИ од €588 милиони во секторот производство на возила и опрема за превозни средства, што претставува 33 
проценти од вкупните нето СДИ и приближно 75 проценти од СДИ во индустриско производство (Слика 4.7 и 
Слика 4.8). Инвестирањето во автомобилскиот сектор овозможи ПЈР Македонија да го одржи нивото на СДИ по 
глобалната финансиска криза (Слика 4.9). Вкупниот извоз на трговски стоки на ПЈР Македонија се зголеми за 7 
проценти во 2011–1680 и покрај тоа што традиционалниот извоз на метали и минерали опадна за 57 проценти.81 
Двигатели на порастот на извозот претежно беа автомобилската и сродните индустрии, како што се хемиски 
производи, машини и електроника, пластика и гума. Сите пет сегашни најважни извозни производи на земјата беа 
воведени по 2008 година (Слика 4.10). поради својата стратегија на поттикнување на СДИ и извоз и можноста да 
искористи наследени капацитети во производството и склопувањето на автомобилски делови, земјата прерасна 
во дестинација со висок интерес за СДИ од страна на автомобилски претпријатија од земјите на ОЕЦД. Денес ПЈР 
Македонија важи за потенцијален центар за производство на автомобилски компоненти и автобуси во европскиот 
регионален автомобилски вредносен синџир. 
 
118. Претходната стратегија помогна во одржувањето приливи на СДИ, кои значително се зголемија од 
средината на 2000-тите години, но со променлива динамика. Во доцните 1990-ти и раните 2000-ти приливот на 
СДИ претежно одеше во приватизација на државни претпријатија и преземање големи компании и банки, како 
што беше продажбата на Македонски Телеком на Magyar Telekom, унгарската подружница на Deutsche Telekom; 
продажбата на ЕСМ Дистрибуција на австриската групација EVN; и продажбата на Стопанска Банка на 
Националната банка на Грција.82 Од 2007 година СДИ претежно се насочуваа кон гринфилд проекти, често во 
слободните трговски зони. Во 2007 година приливот на СДИ во ПЈР Македонија достигна врв од над 8 проценти 
од БДП, потоа опадна на 2 процени во 2009 година; до 2016 година варираше меѓу 2 и 4 проценти (Слика 4.9). За 
изминатите 10 години СДИ во ПЈР Македонија се на ниво од 40 до 50 проценти од БДП. 

                                                           
80 Извор: UN Comtrade. 
81 Извор: UN Comtrade. Извоз на метали и минерали ги опфаќа наведените во поглавјата на HS 26, 27, 28, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, и 81.  
82 UNCTAD (2012) и IMF (2016a). 
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Недостаток во знаењето 4.1: Колкав е потенцијалот на ПЈР Македонија да се интегрира во глобалните синџири на 
вредност? 
 
Претходно концентрирани во неколку големи економии, глобалните текови на стоки, услуги и капитал сега допираат до 
бројни економии низ целиот свет, создавајќи сé погусти и покомплексни мрежи. Една од главните причини за тоа е подемот 
на глобалните синџири на вредност (ГСВ). Успешниот влез на ПЈР Македонија во автомобилскиот синџир на вредност, по 
отворањето на границите и привлекување СДИ, е опсежно документиран. Помалку се знае како да се интегрираат ГСВ во 
домашната економија за максимално да се искористат предностите од трговската интеграција. Главниот предизвик за јавните 
политики е создавањето и зајакнувањето на врските меѓу странски и домашни фирми со цел земјата да оствари придобивки 
од трансфер на технологии, прелевање на знаења, и поголема додадена вредност. Друг предизвик е како да се исползува 
учеството во ГСВ за да се диверзифицира економијата. На долг рок ПЈР Македонија не може да биде конкурентна во ГСВ со 
тоа што ќе придонесува само една активност (на пр. составување/склопување со ниска вредност); мора да понуди 
комбинација од активности. Диверзифицирање во услужни активности во рамките на ГСВ (на пр. истражувања, испитувања, 
изработка на софтвер) може да ӣ донесе на земјата можност за експанзија што не е искористена од другите. 
 
Нема лесно достапни податоци за нивото на учество во ГСВ и домашната додадена вредност во меѓународната трговска 
размена за ПЈР Македонија. Два вида на податоци би можеле да помогнат при оформувањето на препораки за јавни 
политики за интеграција во ГСВ. Податоци за додадена вредност во трговската размена, како што е базата на податоци TiVA 
на ОЕЦД-СТО, со проценка за изворот на вредноста (домашен или странски, според земја и индустриска гранка) што е 
додадена на стоките и услугите што се произведуваат за извоз, и со кои се овозможува да се дојде до одговор на прашања 
какви што се следниве: Кои земји се извори на странска додадена вредност што извозниците ја користат како влезна 
компонента? Кои земји се крајни потрошувачи на додадената вредност во извозот од ПЈР Македонија? Исто така би било 
полезно да се споредат податоците за извоз и увоз на ниво на фирма со податоците од билансите на фирмата, со цел да се 
измери директната поврзаност со ГСВ и да се дојде до подетална грануларност за анализа. Овој вид на податоци овозможува 
да се дојде до одговор на прашања какви што се следниве: Кои странски фирми, домашни фирми и одлики на земјата имаат 
влијание врз прелевањата на ГСВ? Дали слабите врски меѓу странските и домашните фирми се резултат на слаб апсорпциски 
капацитет, низок квалитет на работната сила, или финансиски ограничувања? 
 
 

Слика 4.9: Нивоата на СДИ варираат низ времето и сé 
уште не ги достигнале максимумите од пред глобалната 

финансиска криза.  
(СДИ проток и акумулација, 1994-2016) 

Слика4.10: Порастот на СДИ ја измени структурата на 
извозот – се воведоа важни нови извозни стоки. 

(Најзначајни 5 извозни производи во 2016г.,  
% од вкупен извоз) 

  
Забелешка: Нема информации за проток за 2002г. 

Извор: Пресметки на авторот според податоци од домашните 
институции. 

Извор: Пресметки на авторот според UN Comtrade. 

 
119. Иако СДИ во ПЈР Македонија се на ниво што би можело да се очекува за земја од таква големина, 
сепак нивото е пониско во споредба со слични земји во регионот. Се чини дека во текот на изминатата 
деценија ПЈР Македонија привлече правично сразмерен дел од глобални приливи на СДИ ако се има предвид 
колку е мала економијата, според индексот за успешност на СДИ кој дава споредбена претстава за привлекување 
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СДИ преку аритметичко делење на уделот на земјата во глобалните СДИ со уделот на земјата во глобалниот БДП; 
само еднаш во текот на 10 години вредноста на тој индекс паднала под 1. Иако учинокот на ПЈР Македонија го 
надминува учинокот на понапредни споредливи земји, како што е Словенија, која обично постигнува ниво 
пониско од паритет, сепак е понизок од нивото што слични економии како Албанија или Србија успеале да го 
привлечат (Слика 4.11). Кога станува збор за СДИ, ПЈР Македонија има простор за натамошен раст. 
 

Слика 4.11: СДИ во ПЈР Македонија е приближно на 
ниво што може да се очекува за големината на 
економијата, но пониско од слични економии.  

(Вкупни приливи на СДИ, 2007-2016) 

Слика 4.12: ПЈР Македонија има релативно разновидна 
група на земји-извори на СДИ. 

(Herfindahl-Hirschman индекс (HHI) на земји-извори на 
СДИ, 2012 или најнови) 

  
Извор: Пресметки на авторите според податоци од UNCTAD. Забелешка: HHI е мерка за концентрација на пазарот, проценета 

преку збир од квадрати на акумулација на СДИ од определена 
земја. Има вредност 1 ако сите СДИ потекнуваат од една земја, а 

нула ако земјите-извори се подисперзирани. 
Извор: Пресметки на авторите според податоци од UNCTAD. 

 
120. Поголемиот дел од СДИ се гринфилд инвестиции од определен број земји. Во висок степен, тековите 
на СДИ по глобалната финансиска криза се насочуваа кон гринфилд проекти (2016 ММФ), инвестиции со 
поголема трајност и стабилност при кои обично компанијата гради од темел свои оперативни капацитети во 
странската земја, често почнувајќи од изградба на нови производствени постројки, нови дистрибуциски канали, 
канцеларии и сместувачки капацитети. Според fDi Intelligence од Financial Times, во 2016 година ПЈР Македонија 
привлекла над девет пати повисок износ на гринфилд инвестиции од очекуваниот, во што е надмината само од 
Србија и Камбоџа меѓу 96 земји.83 Во текот на изминатата декада најголемите извори на гринфилд проекти со СДИ 
биле Турција, Германија, САД и Италија. Поголемиот дел од инвестициите од Турција биле во прехранбени 
производи и текстил; другите во автомобилски производи, текстил, комуникации и електронски компоненти. Пред 
глобалната финансиска криза гринфилд проектите со СДИ претежно беа во градежништвото и трговијата (Слика 
4.13) но сега водечки се автомобилските и текстилните производи (Слика 4.14). Во однос на сличните економии, 
ПЈР Македонија е најмалку зависна од мал број на земји-извори на СДИ. Според податоците за билатерални СДИ, 
ЈР Македонија има мерка на концентрираност од приблино 0,11 (на скала од 0 до 1, каде 0 е најдобро), што ја 
прави најуспешна меѓу споредливите економии во привлекување на инвестиции од поголем број на различни 
земји (Слика 4.12). 
 
121. Порастот на извозот поттикнат од СДИ е придружен со пораст на увозот, под влијание на високото 
учество на увозни компоненти во новите извозни производи. Ресурси како што се платина, дестилати од 
нафта, паладиум, и електрични кола за палење претежно се користат од компаниите во странска сопственост за 
извоз (Слика 4.15). Помеѓу сличните економии, извозот од ПЈР Македонија има втор најголем удел (по Естонија) 
на вкупни влезни ресурси (инпути) од странско потекло во домашните производи (Слика 4.16). Сепак, слабата 
поврзаност на извозно ориентираните со локалните фирми претставува сериозен предизвик за државната 

                                                           
83 Преземено на 05/23/2018 од: https://www.fdiintelligence.com/Rankings/Serbia-ranks-first-in-2016-greenfield-FDI-Performance-Index. 
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стратегија за поттикнување на извозот. На пример, каталитички конвертори за автомобили се изработуваат од 
комбинации на скапоцени метали (платина, паладиум, и родиум) премачкани на површините на керамички 
монолитни структури кои потоа се вградуваат во кутии од нерѓосувачки челик. Платина, паладиум, и керамички 
монолити се меѓу врвните 5 увозни производи во земјата, сочинуваат вредност од УСД1,3 милијарди, 16 проценти 
од вкупниот увоз во 2017 година. 
 

 

 

 
Извор: Пресметки на авторите според Financial Times fDi Markets. Извор: Пресметки на авторите според Financial Times fDi Markets. 
 

Поле 4.11: Привлекување инвестиции во ПЈР Македонија  
 
Во поново време, стратегијата за привлекување странски инвестиции во ПЈР Македонија во голем дел се потпираше врз 
субвенции и стимулации за фирми што влегуваат во слободните економски зони. Зоните нудат 10 години ослободување од 
данок на добивка и други стимулации како што се 

• Ослободување од царински давачки или ДДВ на увезени суровини, опрема и градежни материјали 
• 0 проценти персонален данок на доход за период од 10 години, освен ако договорот се измени 
• 0 проценти данок на имот 
• 0 проценти акцизи 
• Бесплатно приклучување на комуналните мрежи 
• До €500.000 субвенции на трошоци за изградба 
• Зелен царински канал на граничните премини за побрз извоз кон земјите на ЕУ 
• Закуп на земјиште до 99 години 
• Неповратна помош за обука и отворање работни места. 

 
Иако овие поволности привлекоа одреден број фирми во трговските зони, земјата треба да привлекува СДИ со посилни 
ефекти на прелевање во остатокот на економијата. ПЈР Македонија треба да привлекува СДИ ориентирани кон ефикасност 
(инвестиции што имаат цел да искористат фактори што им овозможуваат да конкурираат на меѓународни пазари, како што 
се индустриско производство или ИТ услуги). Овој вид инвестиции, за разлика од оние што се ориентирани кон наоѓање 
природни ресурси или пазари, имаат најголем потенцијал за диверзификација на економијата и трансформација на 
економскиот развој. Исто така, земјата треба да посвети внимание на задржување на инвестициите. Во современата 
глобална економија, бидејќи компаниите имаат бројни можности за избор на локација, властите мора да конкурираат за 
да привлечат вистинска комбинација на инвестиции што ќе донесе најголеми развојни придобивки. Најчесто е полесно 
такви придобивки да се остварат од инвеститори што веќе се активни во економијата. Сегашните инвеститори сочинуваат 
значителен дел од вкупните годишни приливи на СДИ во форма на нови инвестиции и реинвестирана добивка—меѓу 
2007 и 2015 година реинвестираната добивка порасна од помалку од 30 проценти од приливите на СДИ на приближно 50 
проценти.a 
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Слика 4.13: Повеќето гринфилд СДИ проекти беа во 
градежниот и трговскиот сектор пред глобалната 

финансиска криза…  
(Гринфилд СДИ проекти по сектор, 2003-2011) 

Слика 4.14: … но во поново време повеќето гринфилд 
СДИ проекти се во автомобилската и текстилната гранка.  

(Гринфилд СДИ проекти по сектор, 2012-2016) 
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a UNCTAD (2016).  
Извор: Авторите, според податоци од ММФ (2015). 
 

Слика 4.15: Главни увозни производи се вградуваат во 
извозните производи. 

(Распределба според производи,  
Врвни 33 проценти од вредност на увозот, 2016) 

Слика 4.16: Извозно ориентираните фирми не се 
потпираат на локални снабдувачи. 

(Удел на вкупни инпути од странско потекло, 2013) 

  
Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. Извор: Пресметки на авторите според World Bank Enterprise Surveys. 

 
122. Зголемувањето на увозот го отсликува минималното прелевање на извозно ориентираните СДИ во 
економијата. Набавките на странските инвеститори од домашни фирми изнесуваа вкупно €48 милиони за 2016 
година — само 1 процент од вредноста на извозот во таа година. Еден од проблемите е тоа што локалните 
снабдувачи не можат да ја постигнат софистицираноста на увозните производи. Освен тоа, раководителите и 
вработените во извозните компании укажуваат дека локалните производители исто така не можат да ги исполнат 
ни техничките и сигурносни услови потребни за извезување во ЕУ.84 Дури и кога била понудена поддршка за 
прилагодување на процесите со цел да се постигнат ЕУ стандардите, локалните фирми покажале слаб интерес.85 
Следствено, извозните производи од домашните МСП претежно завршуваат во соседните земји, со ограничени 
можности или потреба за интегрирање со европските синџири на снабдување. Дискусија за начините за 
подобрување на способноста на фирмите, што претставува потреба за земјата да стане иновативна, е дадена во 
делот 4.3. 
 
Недостаток во знаењето 4.2: Како да се поттикне посилна поврзаност меѓу локалните фирми и извозно 
ориентираните СДИ? 
 
Доказите укажуваат дека врските на фирмите од специјалните економски зони со домашните фирми се со ограничен обем 
и повеќето фирми од СЕЗ имаат истовремено и висок увоз и висок извоз, со ниско ниво на прелевање кон продуктивноста 
на домашните фирми. Интегрирање во синџирите на вредност на продуктивните фирми во рамките на СЕЗ би можело да 
претставува исплатлива можност за домашните фирми и да поттикне натамошен раст на продуктивноста. Подобро 
разбирање на врските меѓу фирмите поддржани од СДИ и домашните фирми и како тие придонесуваат кон растот на 
продуктивноста во домашните фирми е од клучно значење за точна оценка на тековната стратегија за поттикнување на 
СДИ. 
 

                                                           
84 Според избрани интервјуа спроведени од екипата за СДЗ со претставници од приватниот сектор и засегнати чинители.  
85 Според интервјуа со фирми лоцирани во слободните трговски зони. 
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123. Од средината на 1990-тите извозот на услуги постојано се зголемува, но нивниот удел во вкупниот 
извоз сé уште е низок. Извозот на услуги главно се состоеше од производни услуги за инпути во сопственост на 
други субјекти, и во потсекторите транспорт и логистика (Слика 4.17). И покрај робусниот раст во изминатата 
деценија, во 2017 година услугите сочинуваа само 25 проценти од вредноста на извозната кошница на ПЈР 
Македонија, што е пониско од речиси 40 проценти во 2003 година. Ова ја сместува ПЈР Македонија блиску до 
просекот за структурно споредливи и понапреднати споредливи економии за трговска размена како удел во БДП 
(Слика 4.18). 
 

  

Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. Извор: Разработка на авторите според WDI. 
 
124. Зголемувањето на извозот поттикнато од СДИ концентрираше 47 проценти од македонскиот извоз 
на еден пазар - Германија. Следниот најголем пазар за земјата е Србија, која сочинува само 9 проценти од 
извозот (Слика 4.19). Топ-10 листата на дестинации ја надополнуваат Белгија, Италија, Грција, Романија, Шпанија, 
Хрватска и Босна и Херцеговина. Збирно овие 10 земји се дестинација за над 80 проценти од извозот на ПЈР 
Македонија. Степенот на зависност од Германија како пазар е извор на ранливост за ПЈР Македонија. Индексот 
Herfindahl-Hirschman (HHI) на земји-дестинации, според кој ПЈР Македонија е второрангирана после Албанија 
меѓу споредливи економии слични по структура и аспирации, исто така ја истакнува концентрацијата на 
Германија (Слика 4.20)—кога би се одземале врвните 5 автомобилски извозни производи (од кои повеќето одат 
кон Германија), концентрацијата на дестинации значително опаѓа. Аналитика на ниво на производ покажува дека 
без врвните автомобилски извозни производи концентрацијата е пониска и значително се намалува, што укажува 
на поголема диверзификација на производи отколку пазари (Слика 4.21). Извезување на поголем асортиман на 
производи на поголем број на пазари би овозможило извозот од ПЈР Македонија да биде поотпорен на шокови. 
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Слика 4.17: Производни услуги, транспорт и патнички 
услуги се најважните извозни услуги, и повеќето 

потсектори бележат пораст во поново време 
(Извоз на услуги, 2014; и раст на год. ниво, 1996-2006, 2006-

2014; по потсектор) 

Слика 4.18: Размената на ПЈР Македонија во делот на 
услугите е блиску до просекот за споредливите 

економии. 
(Размена (извоз + увоз) на услуги, 2015) 
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Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. 

 

  
Забелешка: кај MKD* се изоставени врвните 5 автомобилски 

извозни производи. 
Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. 

Забелешка: кај MKD* се изоставени врвните 5 автомобилски 
извозни производи. 

Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. 
 
125. ПЈР Македонија има можност да ги зголеми и обемот и вредноста на извозот. И покрај 
подобрувањата остварени по 1990-тите, економијата сé уште е помалку отворена од понапредните слични 
економии (Слика 4.22). На пример, Словачка, Литванија и Естонија имаат значително поголем обем на трговска 
размена. Ова укажува на можност за зголемување на извозот од земјата преку извезување поголеми количества 
стоки (екстензивна маржа) и преку зголемување на нивната вредност (интензивна маржа).  
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Слика 4.19: Зголемувањето на извозот поттикнато од СДИ доведе до концентрација на извоз на пазари-дестинации до 
степен претходно непостигнат во историјата на ПЈР Македонија како независна држава.  

(Пазари-дестинации за извоз, 1995–2016) 

Слика 4.20: Големата концентрација на извозни 
дестинации за ПЈР Македонија се должи на извозот во 

автомобилскиот сектор. 
(Herfindahl-Hirschman индекс на земји-дестинации; 2010, 

2016) 

Слика 4.21: Но, концентрацијата на производи е пониска, 
и значително се намалува ако се исклучат петте најважни 

автомобилски извозни производи.  
(Herfindahl-Hirschman индекс на извозни производи; 2010, 

2016) 
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Извор: Пресметки на авторите според WDI. Извор: Пресметки на авторите според податоци од Eurostat. 

 
126. ПЈР Македонија има значителен простор за зголемување на обемот на извоз во ЕУ. Зголемувањето 
на извозот во последниве години и доминантноста на Германија како пазар, и во помала мера Белгија, Италија, 
Грција и други земји од ЕУ, ја интензивираше трговската размена на земјата со ЕУ, но би можела да биде и 
поголема. Проценки на вредноста на стоки по глава на жител извезени во ЕУ од ПЈР Македонија и споредливите 
поуспешни економии, од кои сите се членки на ЕУ, ја ставаат ПЈР Македонија блиску до дното со Хрватска и 
Бугарија (Слика 4.23). Најуспешните како Словачка и Словенија извезуваат во ЕУ по глава на жител повеќе од 
петпати во споредба со ПЈР Македонија. Релативната големина на економијата на ЕУ—повеќе од 1500 пати 
поголема од македонската—јасно укажува дека економијата на ЕУ може да апсорбира голема експанзија на 
обемот на извоз во догледна иднина.  
 

  
Извор: Пресметки на авторите според податоци од WITS. Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. 

 
127. ПЈР Македонија исто така има потенцијал да ја продлабочи својата интеграција во 
западнобалканскиот регион. Во 2016 година, уделот на извозот кон западнобалканските земји изнесуваше само 
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Слика4.22: Напредокот на ПЈР Македонија во 
интегрирање во глобалните пазари сé уште не е доволен 

за достигнување на земјите кон кои се стреми. 
(БДП по жител и трговска размена, 1995-2015) 

Слика 4.23: ПЈР Македонија сé уште значително 
заостанува во однос на извоз по глава на жител кон ЕУ. 

(Извоз на стоки по глава на жител кон ЕУ28, 2016, 
номинален износ во евра) 

Слика 4.24: Нивото на трговска размена помеѓу 
западнобалканските земји укажува на можност за 

подлабока интеграција. 
(Пазари-дестинации за извоз, 
земји од Западен Балкан 2016) 

Слика 4.25: ПЈР Македонија има простор да ги прошири 
извозните пазари и квалитетот на извозните производи. 

(Број на земји и производи, 2016) 
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12,5 проценти од вкупниот извоз. Бидејќи ова е слично со други земји во регионот освен Црна Гора86 (Слика 4.24), 
укажува на можност за продлабочување на нивната интеграција. Ова ќе им овозможи на овие земји не само да ги 
прошират нивите локални пазари, туку и подобро да се позиционираат за влез во европските и глобалните 
производни мрежи, што е од клучно значење, особено за подобрување на продуктивноста на индустриското 
производство.87 ПЈР Македонија може да ги исползува постојните регионални трговски договори за да го зголеми 
своето учество во главните европски синџири на вредност (видете Поле 4.2). Земјата е зависна од ЕУ за речиси 80 
проценти од извозот, додека уделот на ЦЕФТА е само околу 10 проценти. Глобалните синџири на вредност за 
облека, машини, и автомобилските потсектори извезуваат мал дел кон ЦЕФТА, а приближно 90 проценти од 
увозот на полупроизводи е од земји што не се членки на ЦЕФТА. Освен тоа, поголемиот дел од СДИ поврзано со 
глобалните синџири на вредност доаѓаат од земји што не се членки на ЦЕФТА . 
 
128. Споредено со повеќето земји што се стреми да ги достигне, ПЈР Македонија има мал број извозни 
пазари и производи. Иако концентрацијата на земји-дестинации е висока а диверзификацијата на извозни 
производи разумна, бројот на земји во кои се извезува и асортиманот на производи сé уште се помали од 
споредливите понапредни економии и некои од структурно сличните економии (Слика 4.25). Мала економија како 
што е ПЈР Македонија може да допре до многу повеќе извозни пазари отколку што допира сега. Освен тоа, 
извозната кошница е помалку диверзифицирана од слични мали земји. Асортиманот на производи од ПЈР 
Македонија е донекаде диверзифициран, но многу помалку од земји кон кои се стреми, како што се Латвија, 
Словенија или Естонија (Слика 4.26). Разнобојните точки на Слика 4.26 претставуваат производи извезувани од 
трите економии и се подисперзирани, што означува поразновидна кошница на извозни производи.  

Панел A: ПЈР Македонија Панел B: Латвија 

  
Панел C: Словенија Панел D: Естонија 

  
Забелешка: Просторите на производи го прикажуваат концептот на блискост преку илустрирање колку се сродни производите разменувани 

во глобалната економија. 
Извор: The Observatory of Economic Complexity, MIT Media Lab. Преземено на 05/23/2018. 

                                                           
86 Пазарите Западен Балкан и натаму сочинуваат 40 проценти од извозот на Црна Гора. 
87 World Bank (2017c), Revving Up the Engines for Growth and Prosperity in the Western Balkans. 

Слика 4.26: Извозната кошница на ПЈР Македонија е донекаде разновидна, но сé уште заостанува зад слични 
понапредни земји како Латвија, Словенија или Естонија. 

(Анализа на просторот на производи, 2016) 
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Поле 4.12: Можности за раст за ПЈР Македонија преку регионална економска интеграција 

 
Најважната цел во областа на трговската размена за ПЈР Македонија и нејзините соседи во западнобалканскиот регион е 
продлабочување на нивната интеграција со Европската Унија, што отвора неспоредливи деловни можности. Но, 
интегрирањето на западнобалканските економии може да понуди безбројни можности за негување на економски раст што 
овие земји не можат да си дозволат да ги игнорираат. Иако нивните економии се слични во однос на природните ресурси, 
човечки капитал и демографски профили, продлабочувањето на економската интеграција во рамките на Западниот 
Балкан може да ја донесе очигледната предност на зголемување на локалните пазари, што ги прави економиите 
попривлечни за странски инвестиции и ја зајакнува конкуренцијата за локалните фирми, што од своја страна може да 
поттикне повисока продуктивност. Но, најважните можности за раст не произлегуваат од овој ефект.  
 
Продлабочена економска интеграција, не само во трговската размена туку и во други сегменти на економијата, како што се 
финансиски, енергетски, и дигитални пазари; и физичка транспортна инфраструктура, меѓу другите области, може 
критично да придонесат кон политичка и институционална стабилност со тоа што ќе ги принудат локалните институции да 
се придржуваат кон супранационалните прописи и ќе се интензивира владеењето на правото. Регионалната интеграција 
исто така може да намали ризици и ранливости со тоа што ќе им помогне на земјите да ги здружуваат нивните ризици. На 
крајот, и можеби најважно, може да го поддржи процесот на приклучување кон ЕУ преку трасирање на патека за 
усвојување на договори усогласени со регулативите на ЕУ.  
 
Извор: Авторите, според World Bank (2017), “Western Balkans: Regional Economic Integration Issues Notes.” 
 
 
 
 
4.1.2 Логистичките услови сé уште не се поволни за извозни активности 
 
129. Иако успехот на ПЈР Македонија како земја-извозничка се потпира врз квалитетот на цврстата и 
меката извозна инфраструктура, показателите за логистички перформанси се загрижувачки. За да го 
прошири и одржи обемот на извоз што е потребен за да стане земја со високо ниво на приходи, ПЈР Македонија 
треба да работи и надвор од рамката на трговски договори (“од границите кон надвор”) и да создаде цврста и 
мека локална инфраструктура од светска класа (“од границите кон внатре”). Показателот за логистички 
перформанси (LPI - Logistics Performance Indicator) на Светската банка, кој претставува мерило за тоа колку е 
поволна инфраструктурата на земјата за извоз, покажува загрижувачки резултати за ПЈР Македонија. LPI собира 
податоци за шест области, групирани во две категории: (1) влезни параметри или јавни политики: цврста 
инфраструктура, ефикасност на царината, и квалитет на логистички услуги, и (2) резултати или показатели за 
испорака на услуги: навременост, сложеност на организирање на меѓународни пратки, и сигурност на алатките за 
следење на пратките. Во 2016 година ПЈР Македонија беше рангирана на 106-то место од 160 земји според LPI, 
пониско од сите споредливи земји што се стреми да ги достигне и пониско од повеќето структурно споредливи 
земји (Слика 4.27). Особено ниски беа оценките за царината и квалитетот на логистиката. 
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130. ПЈР Македонија има значително полоши 
резултати од споредливи земји во делот на царинска 
ефикасност. Најниската оценка (2,21 од 5) се 
однесуваше на ефикасноста на царинењето и 
граничните постапки—проблем што го потврдуваат и 
други. На пример, во 2016 година Балкан Барометар 
утврди дека ПЈР Македонија имаше најголем број на 
засегнати извозници и најдолг просек на денови чекање 
да се помине царина во Западниот Балкан: 83 проценти 
од фирмите изјавиле дека им требало подолго од 5 
дена да поминат царинска постапка, а само 8 проценти 
изјавиле 2 дена – најкраткото времетраење.  
 
131. Трошоците на царинските постапки се товар 
за фирмите и за продуктивноста. Извештајот на 
Светската банка ДуингБизнис за 2018 година наведува 
дека исполнувањето на граничните прописи ги чини 
извозниците 9 часа—еден работен ден, а 
прибавувањето на потребните документи 103 часа—
речиси 13 дена—споредено со само 1,6 часа кај 
споредливите економии што земјата се стреми да ги 
достигне. Всушност, една фирма во ПЈР Македонија ја 

чини во просек УСД148 да спроведе постапка за извоз, споредено со УСД54 за фирми во споредливите економии 
што земјата се стреми да ги достигне. Во меѓувреме, граничните постапки и документите им одземаат на 
увозниците повеќе од 10 часа и просечен трошок од околу УСД200. Поефикасни царински постапки може да 
имаат непосредни позитивни ефекти врз продуктивноста на претпријатијата, како што е прикажано во Поглавје 3: 
за секој дополнителен ден за статистички средна фирма во ПЈР Македонија, продуктивноста опаѓа за 8.6 
проценти. 
 
132. Застарената технологија и некоординираноста помеѓу надлежните органи ја влошуваат логистиката. 
Во ПЈР Македонија увозниците и извозниците треба да поднесуваат хартиени примероци од документи и потврди 
потребни за издавање на одобренија и дозволи и да се подложуваат на непотребни физички испитувања на 
пратките. Една неодамнешна анализа на МФК утврди дека едношалтерскиот систем (EXIM) што е во употреба е 
ориентиран кон царинската служба и треба да се прилагоди за да биде подеднакво погоден и за другите органи 
што треба да го користат.88 Според истражување од Царинската управа на РМ од 2015 година, размената на 
документи и информации што сега се врши на хартија би требало да се врши електронски за да се заштеди време 
и трошоци, особено за трговците на терминалите.89 Другите погранични органи, како што е Државниот 
инспекторат за земјоделство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, и Агенцијата за храна и 
ветеринарство, исто така треба да ги поедностават постапките за да се забрза движењето на стоките. Ова е 
подрачје во кое реформи можат да донесат значителни потенцијални придобивки. Како што забележа еден мал 
увозник што беше интервјуиран: “Обновата на железничката инфраструктура заштедува 15 минути, а на граничен 
премин чекаме 11 часа.”90 
 

                                                           
88 Во 2014, Проектот на МКФ за трговска логистика на Западен Балкан (Western Balkans Trade Logistics Project - WBTLP), дел од World Bank 
Programmatic Competitiveness Development Policy Loan series, го разгледуваше системот EXIM. 
89 Во соработка со Светската царинска организација (World Customs Organization - WCO) со поддршка од USAID, Царинската управа изведе 
истражување според методологијата на WCO, видете: Царинска управа на Македонија, 2015. 
90 Цитат од член на Здружението на превозници на Македонија. 

Слика 4.27: ПЈР Македонија заостанува зад земјите кон 
кои тежнее и структурно сличните земји според 

логистички перформанси.  
(Logistics Performance Index, 2016) 

 
Извор: World Bank’s 2016 Logistics Performance Indicators. 
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133. Нецаринските бариери исто така предизвикуваат долго траење на царинењето. Еден преглед 
спроведен во 2016 година од германската развојна агенција ГИЗ на тема нецарински бариери во ЦЕФТА утврди 
дека непризнавањето на потврди (двојно испитување) е најголемата нецаринска пречка во трговската размена.91 
Во сите земји-членки на ЦЕФТА пратките на стоки со кои се тргува преку границите се придружени од документи 
со кои се докажува дека биле спроведени различни испитувања за квалитетот и безбедноста на производот. 
Сепак, надлежните органи во земјите-увознички сé уште спроведуваат нивни сопствени испитувања, што 
предизвикува трошоци и одзема време.92 Инспекции, поинаков третман, и други нецарински бариери ги 
зголемуваат трошоците и за извозниците. 
 
134. Квалитетот на логистичките услуги во земјата не е добар. ПЈР Македонија покажува послаби успех од 
споредливи економии што се стреми да ги достигне, и дури и од повеќето структурно слични економии, во 
компетентноста и квалитетот на логистичките услуги: патен, железнички и авионски превоз; складирање, 
претоварање и дистрибуција; шпедитери; царински брокери; здруженија за трговија и транспорт; и испраќачи 
или приматели. Нискиот квалитет на услугите е конзистентен со слабите способности на домашните фирми. 
Неефикасните царински постапки исто така може да бидат во основата на неефикасните логистички услуги. На 
пример, поради времето на чекање на граница и постапките за придржување кон прописите, трошоците за 
одржување на залиха на меѓународни камиони може да биде и до 10 пати повеќе од домашни камиони. Долгото 
чекање на граница имплицира дена на ПЈР Македонија ӣ требаат петпати повеќе камиони и возачи отколку на 
просечна земја-членка на ЕУ. Ова влијае врз целокупната логистичка ефикасност, резултира во поголем број на 
празни повратни возења, подолги и неизвесни рокови на испорака, и во крајна линија повисоки логистички 
трошоци, што можеби достигнуваат и до 1 процент од БДП.93 
 
135. ПЈР Македонија може да го засили извозот на услуги со отстранување на нецарински бариери и 
промовирање интеграција во регионот. Иако трговската размена на услуги е релативно отворена во споредба со 
слични земји, надлежните би можеле да допринесат повеќе кон зголемувањето на уделот на услугите во вкупниот 
извоз. Туризмот и транспортот сочинуваат приближно 40 проценти од извозот на услуги од ПЈР Македонија, и таа 
бројка би можела да биде и повисока, бидејќи земјата е толку блиску до ЕУ и нема значителни нецарински 
бариери. Производни услуги со суровини во сопственост на други субјекти, што во моментов сочинуваат 
приближно 25 проценти од вкупниот извоз на услуги, може да продолжат да растат бидејќи нивниот развој е 
тесно поврзан со приливите на извозно ориентирани СДИ. Телекомуникациски и компјутерски и други 
информатички услуги, заедно со други деловни услуги, сочинуваат приближно 25 проценти од извозот на услуги и 
исто така би можеле да се прошируваат. Свесни за потенцијалот за зголемување на извозот на услуги и 
позитивните економски прелевања од регионална агломерација на активности во индустрии движени од 
иновации и високотехнолошки услуги, западнобалканските земји соработуваат на заеднички предлози за 
подобрување на извозно ориентираните услуги94 преку, на пример, (a) отстранување на пречки за мобилност на 
професионалци преку договори за взаемно признавање на квалификации (на пр. доктори по медицина, 
стоматолози, архитекти и градежни инженери); (b) отстранување на пречки за мобилност на висококвалификувани 
работници преку, на пример, заеднички стандарди и постапки за автоматско признавање на академски 
квалификации со веродостоен квалитет; и (c) отстранување на пречки за мобилност на студенти, истражувачи и 
академски работници преку заеднички политики, мерки и инструменти за подобрување на академска и 
истражувачка мобилност и соработка. Целта е да се создадат меѓународни канали за мобилност на 
висококвалификувани лица што може да ја подобрат интеграцијата на Западен Балкан во ЕУ, меѓу другите 
позитивни ефекти (видете Поле 4.2). 

                                                           
91 Trade Facilitation and Non-Tariff Measures in Beverages and Auto-Parts Supply Chains in CEFTA Regional Analysis and Policy 
Recommendations, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, April 2016. 
92 Извештајот на GIZ се фокусира на вино и пиво, но консултираните претставници од приватниот сектор потврдија дека наодите важат и за 
други производи.  
93 World Bank (2015b), The Regional Balkans Infrastructure Study (REBIS) Update. 
94 Consolidated Multi-Annual Action Plan for a Regional Economic Area in the Western Balkans Six. 2017. 
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4.1.3 За влез на глобални пазари, локалните фирми треба да станат 

поконкурентни.  
 
136. Мала група фирми е јадрото на извозниот сектор на ПЈР Македонија. Помалку од 5 проценти од 
фирмите во ПЈР Македонија извезуваат (3.400 од 70.000), но тие создаваат приближно 25 проценти од вкупните 
приходи од продажба. Две третини од извезената вредност ја произведуваат фирми со 250 или повеќе вработени, 
што сочинува само мал дел од фирмите-извознички (Слика 4.28). 
 

Слика 4.28: Повеќето фирми-извознички се мали, но 
големите фирми сочинуваат две третини од вредноста 

на извозот. 
(Распределба по фирми и вкупна извезена вредност, 

според големина на фирма, 2015) 

Слика 4.29: Фирмите-извознички обично се 
попродуктивни од фирмите што го опслужуваат само 

домашниот пазар. 
(Распределба на продуктивност на фирми според статус на 

извозник, измерено од TFPR, 2013) 

  
Извор: пресметки на авторите врз основа на податоци од ДЗС. Извор: пресметки на авторите според World Bank Enterprise 

Surveys. 
 
137. Извозно ориентираните фирми се попродуктивни отколку фирмите што го опслужуваат само 
домашниот пазар, мерено според излезна вредност по работник (Слика 4.29 и World Bank 2013). Економската 
литература ги припишува ваквите наоди на “сопствен избор”—најпродуктивните фирми избираат да извезуваат. 
Но, сé повеќе има докази за учење преку извезување: фирмите ја подобруваат нивната продуктивност и 
успешност откако ќе влезат на извозни пазари.95 Анализата во Поглавје 3 (Слика 3.49) покажува дека со станување 
извозник се зголемува продуктивноста за 7,9 проценти. 
  

                                                           
95 Видете, на пример: De Loecker (2013). 
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Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. Извор: Пресметки на авторите според UN Comtrade. 

 
138. Стапката на опстанок на извозниците96 е подобрена во ПЈР Македонија во последниве години, иако 
и натаму е пониска од земјите што се стреми да ги достигне. Слика 4.30 прикажува дека времетраењето на 
извозната соработка во ПЈР Македонија се подобрува. Веројатноста еден извозен производ да “опстане” (да се 
одржи на пазарот) се зголеми од околу 10 проценти после 7 години од првата пратка во 2000-тите, на над 30 
проценти во 2010-тите години. Ова подобрување укажува на консолидација на извозните пазари и производи. 
Стапката на опстанок на извозниците е споредлива со просекот на структурно слични земји, но понизок во 
споредба со земјите кон кои се стреми, па дури и од некои структурно слични земји како Србија и Босна и 
Херцеговина (Слика 4.31). 
  

                                                           
96 Опстанок кај извозниците означува веројатност одредена фирма да опстане по влез на извозен пазар. 
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Слика 4.30: Стапките на опстанок во ПЈР Македонија се 
зголемени во изминатата декада… 
(Kaplan-Meier проценки на опстанок,  

2000-2007 и 2010-2017) 

Слика 4.31: …иако сé уште остануваат под нивото на 
земјите кон кои тежнее, дури и под некои структурно 

слични земји. 
(Kaplan-Meier проценки на опстанок, 2010-2017) 

Време на анализа 
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139. Стапките на опстанок на извозниците во 
земјата се поврзани со големината и продуктивноста 
на фирмата. Отпочнување на извоз, влез на нови 
пазари и испробување на нови производи се 
активности исполнети со нови предизвици; стапките на 
неуспех се високи во првите неколку години.97 Во ПЈР 
Македонија во 2007–09, 74 проценти од сите извозни 
соработки траеле само една година,98 а помалите 
извозници имале многу помали стапки на опстанок 
отколку поголемите извозници (Слика 4.32).99 Додека 
фирмите со повеќе од 200 вработени се одликуваат со 
80 до 90 проценти веројатност да продолжат да 
извезуваат по две години, за малите фирми со 1–10 
вработени веројатноста е само 50 проценти дека ќе 
продолжат. Малиот домашен пазар на земјата можеби 
ги принудува малите компании да влезат на извозни 

пазари неподготвени, и со тоа се ставени во понеповолна положба во споредба со позрели ривали од други 
земји.100 Очекувано, овие МСП извозници исто така значително заостануваат зад поголемите извозници во однос 
на продуктивноста, што придонесува кон нивните високи стапки на излез од пазарот. Ниската продуктивност исто 
така може да го спречува порастот на малите извозници и нивните можности да станат поконкурентни. 
Поттикнување на микро и мали фирми да прераснат во извозници од средна големина би можело да поттикне 
одржлив раст на извозот. 
 
140. За експанзија на извозниот сектор ќе биде потребно домашните фирми да станат поконкурентни. 
Бидејќи повеќето од локалните фирми не се во позиција да конкурираат на глобалните пазари, голем број на 
земји имаат изработено програми со кои им се помага на фирмите да преминат во увозници. На пример, “Планот 
за интернационализација” што го нуди Чиле им овозможува на МСП модули за обука во траење од цела година 
во области како што се производни капацитети, истражување на пазарот, логистика, планови за маркетинг, 
банкарство, меѓународно право, барање на партнери, и постапките за извезување. За фирмите што постигнале 
“подготвеност за извоз”, користењето на комплементарна неповратна помош може да биде од критична важност 
за обезбедување на посветеност и делотворно искористување на ресурсите. Комплементарната неповратна 
помош исто така помага во градењето на поконкурентен локален пазар за деловни развојни услуги. Но, преглед и 
проценка на потенцијалот  е од критична важност во оваа фаза. На пример, во високо оценетата програма FAMEX 
во Тунис, фирмите подготвуваат план за развој на извозот што наведува конкретни проекти за кои се бара 
поддршка со неповратна помош. 
 
4.1.4 Постојната транспортна инфраструктура треба максимално да се 

искористи 
 
141. ПЈР Македонија треба да ја подобри својата локална транспортна инфраструктура за да обезбеди 
подобра поврзаност. Квалитетот на патната и железничката инфраструктура е далеку од оптимален, но не 

                                                           
97 Besedes и Prusa 2006. 
98 World Bank (2012c), Trade Assessment for FYR Macedonia. 
99 Резултати од процената на трговската размена во 2010 за опстанок на извозниците после две години се конзистентни со понови 
истражувања (Brenton и Newfarmer 2009; Cadot et al. 2011; Molina и Fugazza 2009) кои укажуваат дека првичните вредности на извоз се во 
позитивна корелација со опстанок на извозниците, што доведува до повисока веројатност за опстанок кај поголемите фирми отколку 
помалите. 
100 World Bank (2012c), Trade Assessment for FYR Macedonia. 

Слика 4.32: Иако помалите извозници преовладуваат, 
нивните стапки на опстанок во извоз се пониски. 
(Опстанок според големина на фирма, 2007-2009) 

 
Извор: Пресметки на авторите според World Bank (2012c), Trade 

Assessment for ПЈР Македонија. 
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претставува критична пречка за фирмите-извознички во трговските зони или земјоделските региони на државата. 
Но, во однос на квалитетот на инфраструктурата, Глобалниот извештај за конкурентност [Global Competitiveness 
Report] за 2017 година ја рангира земјата на 80-то место од 138 економии, под земји кон кои тежнее (рангирани 
меѓу 33-то и 70-то место) но над Парагвај, Босна и Херцеговина, и Албанија, од редот на структурно слични 
економии. Балкан Барометар од 2016 година покажува дека ПЈР Македонија заостанува зад споредливите земји; 
26 проценти од фирмите наведуваат дека неадекватната инфраструктура (што опфаќа транспорт и ИКТ) 
значително влијае врз нивното деловно работење—највисок процент на Западен Балкан. Повеќе од половината 
исто така наведуваат дека подобрувања на патиштата би имале најпозитивно влијание. Сепак, голем број од 
најголемите претпријатија во земјата веќе се лоцирани во близина на главните патни и железнички коридори во 
кои најмногу се вложува (Слика 4.33), а главните земјоделски подрачја исто така се опслужени со сосема 
адекватни патишта (Слика 4.34). Се чини дека најголемиот предизвик за државата во делот на транспортната 
инфраструктура е состојбата на патиштата. Според Јавното претпријатие за државни патишта, само 60 проценти 
се во задоволителна состојба—недоволно за поткрепа на современа економија.  

 
 

Забелешка: кратенки: (BC) компоненти за сопирачки, (DC) 
лиени производи; (S) седишта и ентериери, (SB) сигурносни 

ремени, (SBP) делови за сигурносни ремени;  (B) стартер 
акумулатори, (CCP) квачила и делови за квачила, (EEP) 

електрични и електронски делови, (PC) пластични компоненти, 
(PCB) електронски печатени плочи, (SA) амортизери, (SP) 

пружини, (AC) климатизација, (AG) авто стакло, (M) 
ретровизори; (R) железнички возила и компоненти; (BM) 
автобуси и минибуси, (T) приколки, (VBU) надградба на 

каросерии. 
Извор: Пресметки на авторите со помош на мапа од Секторот 

автомобилски компоненти во ПЈР Македонија 
(InvestMacedonia). 

Извор: Државни институции 

 
142. ПЈР Македонија треба да ги постави како приоритет инфраструктурните инвестиции по текот на 
главните транспортни коридори за да ја консолидира нејзината позиција на регионална транспортна оска. 
Земјата има уникатна местоположба на крстосницата на два големи регионални транспортни коридори: Коридор 
X, што ја поврзува Северна Европа преку Србија и ПЈР Македонија со солунското пристаниште во Грција, и 
Коридор VIII, што ја поврзува Бугарија преку ПЈР Македонија со пристаништето Драч на запад. Овие коридори 
исто така се дел од продолженијата на централните TEN-T мрежи на ЕУ и фокусна точка на дискусии за поголема 
интеграција на Западен Балкан во ЕУ. Веќе се вложени значителни инвестиции во коридорите на ПЈР Македонија: 

Слика 4.33: Голем дел од СДИ и извозно ориентирани 
локални индустрии се лоцирани покрај главните 

транспортни коридори. 
 (Местоположба на автомобилски и транспортни фирми, 

2015) 

Слика 4.34: Патната инфраструктура не се смета за 
големо ограничување за земјоделството во главните 

подрачја со обработливо земјиште. 
(Индекс на пристапност на земјод. земјиште) 
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делови од приоритетната железничка мрежа на Југоисточно-европската транспортна опсерваторија (South-East 
Europe Transport Observatory - SEETO) се веќе завршени а преостанатите се во изградба, и 75 проценти од патната 
мрежа на земјата е или завршена или има обезбедено финансирање. Приоритет за нови инвестиции е да се 
забрза комплетирањето на овие коридори, за што ќе бидат потребни подобри капацитети од проектирање до 
изградба. 
 
143. Но, новите инвестиции се на сметка на постојните мрежи и сродните транспортни услуги. Постои 
значително заостанување во одржувањето на секундарните и терцијарните патишта, а и за главните коридори ќе 
има потреба од значително планирано одржување. Буџетските распределби за рутинско и периодично 
одржување на инфраструктурата во последните години не само што не се доволни, туку и се намалуваат. 
Влошувањето на состојбата на патиштата го продолжува времето на патување и ги зголемува тековните трошоци 
за возилата. Прегледот на јавни расходи изработен од Светската банка во 2015 година утврди дека земјата треба 
да определи €81,5 милиони годишно во периодот 2018–20 за да го премости расчекорот во одржувањето, но за 
секој УСД1,00 потрошен на одржување, трошоците на корисниците би се намалиле за УСД3,50. Неадекватно 
одржување е одлика и на железничките пруги, со слични последици. На пример, просечната брзина на возовите 
по текот на Коридор X е опадната на 47 km/h, приближно половина од брзината на функционална железница. 
 
144. Транспортните ПДС треба да се преструктурираат според стандардите на ЕУ за да се подобрат 
транспортните услуги и одржување. Според Министерството за финансии, овие ПДС сочинуваат приближно 43 
проценти од општиот заостанат долг на владата. Ефикасни даватели на транспортни услуги фокусирани кон 
клиентите често се поважни од инфраструктурата за обезбедување на конкурентни услуги. Владата ќе треба да 
разгледа можности за подобрување на работењето на железничките претпријатија, да ја разреши состојбата со 
нерентабилните патнички услуги, а товарните услуги да ги направи ефикасни и конкурентни. Такви реформи би 
помогнале земјата постепено да се приближи кон усогласеност со политиките на ЕУ за железници. Освен тоа, 
поголемиот дел од одржувањето на патиштата го вршат неефикасни државни претпријатија што работат со стара 
опрема и повозрасен персонал. ПДС во транспортниот сектор треба да се обноват со расчистување на нивните 
заостанати долгови, реинвестирање во опрема, и воведување на динамизам во персоналот. Исто така треба да се 
направи јасно разграничување меѓу рутинско и зимско одржување, што може да го вршат државни претпријатија 
за одржување, и пообемно одржување како крпење/пополнување, што треба да го изведува приватниот сектор. 
Реформи на ПДС под Министерството за транспорт може да успеат само ако има фундаментално поместување во 
културата на организациско управување. Овие претпријатија треба да се управуваат на дистанца од 
министерството од страна на независни и стручно назначени управни одбори. 
 
145. На проценето ниво од 2 проценти од БДП, економските трошоци од сообраќајните несреќи се 
високи; потребно е водечка агенција за безбедност на патиштата да управува со комплексен меѓуресорски 
одговор на ова прашање. Се очекува дека обемот на друмскиот транспорт ќе се зголемува со голема брзина во 
ПЈР Македонија, и бројот на загинати во сообраќајни несреќи е 78 на милион жители, значително повисок од 
просекот во ЕУ28. Пешаците се особено изложени на ризик, и сочинуваат 23 проценти од вкупниот број на 
загинати, и сообраќајните несреќи се причина број еден за смрт на лица помлади од 30 години. Со сеопфатен 
преглед на безбедноста на патната мрежа во ПЈР Македонија, неодамнешното истражување на Меѓународната 
програма за оценка на патиштата (International Road Assessment Programme - iRAP)101 утврди дека безбедносните 
услови се лоши, при што има потреба од корективни мерки на две третини од мрежата (Слика 4.35), како што се 
инсталирање на безбедносни огради на планински патишта, обезбедување на велосипедски и пешачки елементи 
на местата каде што е потребно, и намалување на бројот на високо-проточни патишта без раздвоен коловоз 
(Слика 4.36). Исто така, има потреба од подобро спроведување на ограничувањата на брзината и консумирање на 
алкохол, побрзи реакции на брзата помош, и повисока свесност за безбедноста на патиштата и кај возачите и кај 
                                                           
101 Меѓународната програма за оценка на патишта (International Road Assessment Programme  - iRAP) ја оценува безбедноста на патиштата и 
ги рангира патиштата по систем на пет ѕвездички, каде пет е најбезбеден а една е најопасен пат. Сите патишта треба да имаат оценка 
најмалку три ѕвездички. 
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другите корисници на патиштата. Владата размислува за формирање на водечка агенција за безбедност на 
патиштата, што според меѓународните искуства претставува критично важен чекор во координиран и сеопфатен 
приод кон безбедноста на патиштата. 
 

Слика 4.35: Две третини од патната мрежа се оценети 
како опасни. 

(Оценки за безбедност на патна мрежа, 2017) 

Слика 4.36: Атрибути на патиштата. 
 
 

  
Извор: iRAP истражување 2017. Извор: iRAP истражување 2017. 

 
4.2 Подобрување на конкуренцијата и обезбедување правични 

услови за натпреварување 
 
146. Конкуренција и отворени пазари може да поттикнат инвестиции и подобрувања во конкурентноста 
на приватниот сектор. Конкуренцијата поттикнува намалувања на трошоци, иновации и пораст на 
продуктивноста во економијата бидејќи прераспределува удел на пазарот кон поефикасни производители и ги 
наведува фирмите да бидат поефикасни со цел да го задржат или зголемат својот удел на пазарот102; нивото на 
конкуренција на домашниот пазар е клучна одредница за меѓународна конкурентност.103 Фирмите обично 
набавуваат голем број на влезни ресурси (на пр. транспортни, енергетски, телекомуникациски и финансиски 
услуги) локално. Ако нема конкуренција во тие појдовни пазари, стоките и услугите потребни за производство 
веројатно ќе бидат поскапи. Следствено, домашните фирми може да бидат помалку конкурентни отколку нивните 
странски ривали, што доведува до помала продажба и производство и помал придонес кон домашниот БДП. 
  

                                                           
102 Acemoglu et al. (2007); Aghion and Griffith (2008) 
103 Goodwin and Pierola, 2015. 
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Извор: Пресметки на авторите според податоци од World Bank 

Enterprise Surveys. 
Извор: Пресметки на авторите според податоци од Economist 

Intelligence Unit (August 2017). 
 
147. Во ПЈР Македонија доминантна позиција на пазарот се смета за најзначајната пречка за 
конкуренцијата. Во најновото издание на Глобалниот индекс на конкурентност (Global Competitiveness Index - 
GCI),104 ПЈР Македонија стои релативно добро во споредба со други земји од Западен Балкан, но кај показателите 
за ефикасност на пазарите стои најлошо во однос на степен на доминација на пазари (67-мо од 138 места). Иако 
структурата на пазарот сама по себе не укажува на доминантност на пазарот, анализа на податоци од 
Истражувањето на претпријатија (World Bank Enterprise Surveys) од 2013 година открива релативно висока 
пазарна концентрација кај индустриското производство, каде врвните пет фирми сочинуваат многу голем удел од 
вкупната продажба. Освен тоа, бројот на пазари за производство со помалку од 5 конкуренти се зголеми од 23,6 
на 40,3 проценти од 2009 до 2013 година (Слика 4.37). Во дрвната индустрија и индустријата за мебел, на пример, 
врвните пет фирми сочинуваат 88 проценти од вкупната продажба, во индустријата за машини 60 проценти, а 
хемиската индустрија 52 проценти. Зголемувањето на концентрираноста на пазарот во производството изгледа 
поврзано со повисоки маржи цени/трошоци.105 Разговори со претставници од приватниот сектор го потврдуваат 
впечатокот дека главни извори на загриженост околу конкуренцијата се доминантност на пазарите и ограничени 
можности за влез на нови учесници на пазари за некои производи и услуги (делумно поради НЦБ, како што беше 
објаснето претходно).106 Слично, перцепцијата за деловни ризици поврзани со недостаток на конкуренција 
посочува кон индивидуални интереси и кронизам (Слика 4.38). 
 
148. Рестриктивна и неделотворна регулатива ограничува пазарна конкуренција. Влезот на нови фирми 
на пазарот може да е под негативно влијание од рестриктивни прописи или нивно дискреционо спроведување. 
Неделотворно спроведување на јавни политики за конкуренција може да има сличен ефект. Овие проблеми би 
морале да се надминат за пазарот да функционира соодветно. Во 2018 година ЕК наведе дека мешањето на 
властите во пазарите во ПЈР Македонија се чини дека го поткопува развојот на приватниот сектор поради 

                                                           
104 Global Competition Ranking, 2016 -2017 available at https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1. The 
Global Competition Ranking for 2017–18 does not include Macedonia FYR due to insufficient data.  
105 Видете во Blažková, I., & Dvouletý, O. (2017). Is the price-cost margin affected by the market concentration? Evidence from the Czech food and 
beverages industry. Business and Economic Horizons, 13(2), 256-269; Dickson, V. (2005). Price-cost margins, prices and concentration in US 
manufacturing: a panel study. Applied Economics Letters, 12(2), 79-83; and Setiawan, M., Emvalomatis, G., and Lansink, A. O. (2012). Industrial 
concentration and price-cost margin of the Indonesian food and beverages sector. Applied Economics, 44(29), 3805-3814 
106 European Commission (2016b), The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2016 Report. 
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Слика 4.37: Пазарната доминантност, којашто се 
зголемува, се смета за причина за загриженост за 

пазарната конкуренцијата. 
(Развој на структури на пазари за производство) 

Слика 4.38: Индивидуалните интереси се ризикот што се 
смета за најважен за пазарна конкуренција. 

(Деловни ризици поврзани со слаби јавни политики за 
заштита на конкуренцијата) 

https://globalcompetitionreview.com/series/rating-enforcement
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1
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инспекции, невоедначено спроведување на прописите, постапки за јавни набавки, и државна помош.107 Затоа ќе 
биде од клучна важност да се координираат напорите за јавни политики во насока на создавање на конкурентна 
деловна клима и да се поттикнуваат отворени пазари во ПЈР Македонија. 
 
4.2.1 Отворање на пазарите и укинување на антиконкурентски регулативи 
 
149. И покрај пазарните реформи, се чини дека одредени интервенции на го ограничуваат 
конкурентскиот притисок во одредени сектори во ПЈР Македонија. Прелиминарните наоди од оценката 
изработена од ОЕЦД и Светската банка за регулатива на пазарите на производи (Product Market Regulation - PMR) 
во ПЈР Македонија, што во моментов е во изработка, сугерираат дека има неколку ограничувања што ја 
намалуваат конкуренцијата.108 Показателите за PMR го отсликуваат степенот во кој пазарните регулативи 
поттикнуваат или ограничуваат конкуренција.109 Податоците за PMR за ПЈР Македонија наведуваат причини за 
загриженост за (a) примена на принципот на конкурентска неутралност според кој приватните и државните 
деловни субјекти се натпреваруваат под правични услови, (b) постоење на бариери за влез во мрежните сектори, 
и (c) непотребно строги ограничувања во регулираните струки. 
 

Табела 4.1: Јавниот сектор има значително учество во 
клучни мрежни сектори 

(Присуство на државни или локални власти во мрежни 
индустрии) 

Слика 4.39: Во секторот гас, има правна структурна 
одделеност, но малопродажните тарифи не се 

регулирани. 
(Регулација на малопродажни тарифи на гас, број на земји) 

  Најголема фирма во сектор: 
  Држ. удел Пазарен удел 

Ел
. е

не
рг

иј
а Производство 100 50 – 90 

Увоз 100 n/a 
Пренос 100 90 – 100 
Дистрибуција 10 90 – 100 
Малопрод. снабд. 10 50 – 90 

Га
с 

Увоз 0 n/a 
Пренос 50 90 – 100 
Дистрибуција 100 50 – 90 
Малопрод. снабд 100 50 – 90 

Те
ле

ко
м Фиксни мрежи 34.8 n/a 

Фиксни услуги 34.8 59 
Мобилни услуги 34.8 n/a 
Интернет услуги 34.8 n/a 

 

 
Извор: Пресметки на авторите засновани врз првични податоци од 

PMR за ПЈР Македонија (OECD-WBG, претстои објавување). 
Извор: Пресметки на авторите засновани врз првични податоци од 

PMR за ПЈР Македонија (OECD-WBG, претстои објавување). 
 
150. Во сектори со ПДС, принципите на конкурентска неутралност не се гарантирани. Во ПЈР Македонија, 
каде државна сопственост на комуналните претпријатија е вообичаена појава,110 директното мешање на државата 
                                                           
107 The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report, European Commission Staff Working Document, SWD (2018) 154 hereinafter “EU 
Macedonia Report 2018” at p. 46. Available at https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2018/04/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-
macedonia-report.pdf  
108 Показателите за PMR за ПЈР Македонија се изработуваат во рамките на заедничка иницијатива на Светска банка и ОЕЦД и ќе бидат 
издадени во есен 2018г. Методологијата за PRM и наодите за земјите-членки на ОЕЦД се изложени во Nicoletti et al. (1999), Conway et al. 
(2005) and Wolf et al. (2009).  
109 Секоја од областите опфатени со методологијата PMR укажува на конкретни регулативни ограничувања во целата економија и во 
одделни сектори. Областите опфаќаат некои од економските сектори како што се енергетика, транспорт, пошти, водоснабдување, 
електронски комуникации и дигитална економија, стручни услуги, и малопродажба. Освен тоа, се прави осврт на изработката на прописите, 
административните оптоварувања врз новоосновани претпријатија (стартапи), третман на странски субјекти, и управување со 
државно/јавно контролираните претпријатија. Дополнителни информации за показателите за PMR има на: 
http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm  
110 Иако не постои единствен консолидиран регистар на ПДС во ПЈР Македонија, различни извори наведуваат 15 јавни претпријатија, 
претежно комунални, во кои централната влада има контрола, а и 81 локални самоуправи исто така имаат во сопственост јавни комунални 
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2018/04/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2018/04/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
http://www.oecd.org/eco/growth/indicatorsofproductmarketregulationhomepage.htm
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го поткопува нивното управување. На пример, Министерството за економија ги остварува сопственичките права 
во јавните претпријатија, наместо тоа да го прави независен орган. Освен тоа, извршните директори на ПДС ги 
назначува владата, наместо одборите на ПДС. И покрај тоа што ПДС подлежат на проверки во однос на заштита 
на конкуренцијата,111 сепак може да уживаат одредени привилегии што ги изобличуваат пазарните резултати, 
како на пример нерегистрирање како друштва со ограничена одговорност. Иако ПДС подлежат на Законот за 
јавни претпријатија и на Законот за трговски друштва, потребни се дополнителни истражувања за евентуалните 
појави на неоправдан дискриминаторен третман во однос на сопственоста.112 
 
151. Во витални мрежни индустрии како што се електрична енергија, гас, и телекомуникации, 
бариерите за влез на пазарот и регулаторната заштита на постојните се причина за загриженост. Во делот на 
електрична енергија, каде државата контролира претпријатија во сите сегменти од пазарот (Табела 4.1), 
Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) не може да изрекува санкции или казни што би можеле да влијаат брз 
однесувањето на операторите што учествуваат на пазарот.113 Во однос на гасот, каде државата ги контролира 
најголемите фирми за дистрибуција и малопродажно снабдување и има монопол врз преносот,114 
малопродажните тарифи не се регулирани. Кај телекомуникациите, законот не бара од понудувачите на содржини 
на интернет да ги информираат корисниците за собирањето на лични податоци од нив. Бидејќи пристапот до 
податоци може да се искористува стратегиски за овозможување или попречување на влез на пазарот, особено на 
дигиталните платформи, отсуството на јасна регулаторна рамка може да ги изолира доминантните играчи од 
конкуренција.115 
 

152. Кај услугите, се чини дека 
ограничувањата во регулираните струки ја 
попречуваат конкуренцијата. Пошироко користење 
на стручни услуги имплицира повисока 
продуктивност: просечната продуктивност  на трудот 
кај фирмите што користат сметководствени, правни и 
други стручни услуги е за 10 до 45 проценти 
повисока отколку кај фирмите што не користат такви 
услуги. Иако најдобрата меѓународна пракса ја 
одразува важноста на поттикнување на делотворна 
конкуренција во стручните услуги, регулација или 
себе-регулација може да остави простор за картели 
што одржуваат високи цени. Такви резултати може 
да се постигнат не само преку обврзувачки 
минимални цени, туку и преку референтни цени кога 

истите служат за координирање помеѓу давателите на услуги и има само мали отстапувања. Ефектите од 

                                                                                                                                                                                           
претпријатија. Видете во FYR Macedonia Commercial Guide by the US State Department Office of Investment Affairs available at 
https://www.export.gov/article?id=Macedonia-State-Owned-Enterprises  
111 Видете во член 3.2 of од Законот за заштита на  конкуренцијата, Службен весник бр 145/10. Достапно на 
http://www.kzk.gov.mk/images/LPC%20eng%20final%20version%20145%2010.pdf . 
112 Видете во член 4 од Законот за јавни претпријатија, Службен весник бр. 38/96; 9/97. Достапно на 
https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/arch/mac/LPE.pdf  
113 Според член 22 од Законот за енергетика, комисијата може да поднесе предлог до надлежните органи за преземање на мерки кон 
субјекти што го прекршиле Законот за енергетика. Достапно на http://balkan-energy.com/wp-content/uploads/2016/05/Energy-Law-Official-
Gazette-No.-16-2011-and-136-2011-EN1.pdf.  
114 Видете член 85 од Законот за енергетика, Службен весник бр. 16/2011 и 136/2011.  
115 Членот 3 од Законот за Електронски комуникации го дефинира поимот “Оператор на комуникациски услуги” како физичко лице кое 
врши дејност или правно лице кое обезбедува или има намера да обезбедува јавна електронска комуникациска мрежа и/или услуги, како и 
придружни средства, врз основа на доставена нотификација и добиена потврда за регистрација од Агенцијата за електронски комуникации. 
Следствено, понудувач на интернет содржини не потпаѓа под оваа дефиниција и не е регулиран од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

Слика 4.40: Во ПЈР Македонија има задолжителни 
минимални цени/тарифи за клучни стручни услуги. 

(Регулаторни модалитети за стручни услуги, број на земји) 

 
Извор: Пресметки на авторите засновани врз првични податоци од 

PMR за ПЈР Македонија (OECD-WBG, претстои објавување). 
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укинувањето на можности за координација може да бидат значителни: Финска елиминираше колективно 
определување на тарифи за правни/адвокатски услуги откако истражувања покажаа дека на тој начин се 
одржуваат високи трошоци за потрошувачите, а укинувањето на минимални цени и други ограничувања на 
правните услуги во Италија потврди позитивна поврзаност со повисока продуктивност. Во ПЈР Македонија има 
обврзувачки минимални цени за адвокатите, нотарите, а сметководителите, инженерите, и архитектите наплаќаат 
за некои од нивните услуги по необврзувачки но препорачани тарифи определени од нивните здруженија (Слика 
4.40). Ефектите од регулирани цени дополнително се влошуваат со други ограничувања. На пример, бројот на 
нотари е ограничен со закон и назначувањето е придружено со територијални ограничувања. 
 
4.2.2 Подобрување на делотворноста на спроведувањето на политиките за 

заштита на конкуренцијата во ПЈР Македонија  
 
153. Иако регулаторната и институционална рамка за заштита на конкуренцијата во ПЈР Македонија го 
следи моделот на ЕУ, примената е нерамномерна. Комисијата за заштита на конкуренцијата (КЗК) што е 
надлежна за спроведување на Законот за заштита на конкуренцијата116 е независно тело со мандат да открива и 
санкционира постапувања што ја нарушуваат конкуренцијата, да контролира спојувања на субјекти, да одобрува 
исклучоци/изземања за договори, и да поттикнува конкуренција преку застапување. Може да изрекува казни и да 
наложува мерки, и структурни и во однос на постапувањето, за обновување на пазарната конкуренција. Сепак, 
недостатоците во јавните политики за заштита на конкуренцијата во земјата се евидентни во показателите за 
транзиција што ги применува Европската банка за обнова и развој (ЕБОР): ПЈР Македонија остварува успех 2,7 од 
4,33 за квалитетот на јавните политиките за заштита на конкуренцијата, под просекот од 3,3 за земјите кон кои се 
стреми. 
 
154. Широките обврски за известување при спојувања на претпријатија може да пренасочуваат напори 
за борба против нарушувања на конкуренцијата, непотребно да влијаат врз консолидација на пазарот, и да 
го преоптоварат приватниот сектор. Постапките за контрола на спојувања може да бидат долготрајни, скапи, и 
да бараат значителни ресурси. Иако е мал бројот на спојувања што би имале значителни последици по пазарите, 
проверката на спојувањата бара значителни ресурси од органите за заштита на конкуренцијата, коишто можеби 
се пренасочени од други активности за спроведување на законот. Освен тоа, трошоците за приватниот сектор се 
значителни—не само трошоците непосредно поврзани со известувањето на спојување (надоместоци, правни 
совети, итн.) туку и индиректните трошоци од потребата за дополнително ниво на одобрение пред да може да се 
склучи договор. Следствено, и (a) прагови за известување што прегледот на спојувања го ограничуваат на дејства 
што би можеле да ја намалат пазарната конкуренција, и (b) ограничувања на времето со цел брзо да се 
завршуваат предметите без негативни влијанија, се од критично значење за поддршката на развојот на 
приватниот сектор во ПЈР Македонија. 
 
155. Недостигот од институционални ресурси и аналитички и процедурални алатки попречува 
делотворно спроведување на јавните политики за заштита на конкуренцијата во ПЈР Македонија. 
Флуктуациите во буџетските ресурси и загриженоста околу независноста на КЗК се посочуваат како критични 
предизвици за спречување на практики што ја загрозуваат конкуренцијата. Малиот број на одлуки укажува дека 
се ретки обраќањата до КЗК.117 Освен тоа, се чини дека делотворноста на антимонополската политика е намалена 
поради ограничената можност на комисијата да собира докази преку простување118 и теренски инспекции. Освен 

                                                           
116 Закон за заштита на конкуренцијата (Службен Весник 145 10) достапен на 
http://www.kzk.gov.mk/images/LPC%20eng%20final%20version%20145%2010.pdf 
117 Извештајот наведува 7 одлуки против картели и злоупотреба на доминантна положба во 2016 година и 7 во 2017 година; бројот на 
одлуки за спојувања се зголеми од 31 на 50. 
118 Изразот простување се однесува на систем на ослободување или намалување на глоби или санкции што инаку би бил изречени на 
учесник во картел, во замена за известување за противзаконски активности и доставување на информации или докази што може да 
 

http://www.kzk.gov.mk/images/LPC%20eng%20final%20version%20145%2010.pdf


148 
 

тоа, квалитетот на аналитиката на КЗК не може соодветно да се оцени бидејќи одлуките се објавуваат без целосни 
објаснувања/образложенија.119 На крајот, КЗК може да ги искористи своите можности за застапување за да 
поттикнува отворени пазари и да ја информира јавноста за нарушувања на пазарите што би можеле да се ублажат 
преку законодавство или регулатива. 
 
 
 
4.2.3 Државна помош 
 
156. Слабоста во постапките за државна помош може негативно да влијае врз подготвеноста на фирмите 
да инвестираат. Иако законот за државна помош генерално ги следи принципите на ЕУ, одреден број на 
програми за државна помош се изработени без внимателна проверка,120 што може да доведе до значителни 
нарушувања на пазарот. Јавните политики за државна помош во земјата може да се подобрат преку (a) создавање 
на поделотворен систем за известување за државна помош; (б) воведување на регистар на државна помош; и (в) 
целосно усогласување на законот за државна помош со сегашната регулатива на ЕУ.121 (Видете Поле 4.3). 
 
157. Некои јавни политики за странски инвестиции доведоа до “индустрии - енклави” со мала 
поврзаност со домашните фирми. Стратегијата на земјата за поттикнување на СДИ е заснована врз инвестициски 
поволности, поедноставени прописи, основање на СЕЗ, и активности за промоција и брендирање. Заклучно со 
2016 година, владата има одобрено €225 милиони за инвестициски поволности на 25 странски инвеститори што 
вработуваат вкупно 20 000 работници.122 Иако придобивките од СДИ се значителни во однос на отворање на 
работни места, интегрирање во регионалните и глобалните синџири на вредност, и зголемена софистицираност на 
извозот, има докази што укажуваат дека не се создаваат значителни поврзувања со домашни фирми и дека 
наместо тоа се создадени енклави во СЕЗ на високо продуктивни фирми. Голем број од странските инвеститори 
одлучиле во ПЈР Македонија да лоцираат трудово-интензивни активности со релативно ниска вредност, а за 
некои активности има мала потреба од надворешни снабдувачи (на пр. склопување на автомобилски делови од 
увезени компоненти).  
 
158. Транспарентна инвестициска стратегија што ги става сите фирми на исто рамниште би можела 
делотворно да привлече СДИ и да ги зголеми домашните инвестиции. Меѓународните искуства и разговори со 
инвеститорите покажуваат дека даночните поволности најчесто не се главната причина за одлуки за избор на 
                                                                                                                                                                                           
поткрепат истрага против картели. Програми за простување им овозможуваат на надлежните органи да добијат цврсти докази со многу 
пониски трошоци во споредба со други истражни техники, и ги одвраќаат потенцијалните учесници од противзаконско здружување.  
119 Иако законот дава можност за целосно ослободување од глоба за првиот член на картелот што ќе го пријави здружувањето, Комисијата 
досега не добила такви пријави. Слично на тоа, законот ја овластува Комисијата да спроведува теренски инспекции со цел од прва рака да 
собира физички и дигитални докази за здружување во картел. Но, според извештаите, Комисијата има спроведено само една инспекција. 
Одлуките што се достапни на веб-страницата на Комисијата се по една до две страници, а одлуките за изминатите неколку години не се 
достапни; најновите одлуки на веб-страницата се од 2011 за управни постапки; и од 2009 за прекршочни постапки и судски одлуки. Иако 
Комисијата може да дава мислења за било каква регулатива што ја нарушува конкуренцијата по сопствена иницијативи или на барање од 
јавен орган, нема систематска аналитичка методологија за утврдување и отстранување на елементи што ја нарушуваат конкуренцијата кај 
КЗК или други јавни/приватни тела со регулаторна надлежност да избегнуваат такви елементи. 
120 Главните регулаторни инструменти се Законот за државна помош, усвоен во ноември 2010 година (Службен весник бр. 145) и 5 
подзаконски акти донесени во 2014 година достапни на  http://www.kzk.gov.mk/eng/zapis.asp?id=8. Овие правила наведуваат дека целта на 
државната помош е да “се спречи стекнување на предности во било каква форма што би биле селективно доделувани на претпријатијата 
од страна на државните органи, со кои би се нарушила конкуренцијата. Во некои оправдани случаи (во зависност од определени цели на 
јавните политики) државната помош може да се смета за компатибилна [со конкурентни пазари]. Аquis за државна помош содржи одредби 
за исклучоци кога може да се одобри државна помош.” Видете: EU Expert Report on Chapter 8, Competition Policy, 2015. 
121 Сегашната рамка на земјата за државна помош е построга од законодавството на ЕУ бидејќи е усвоена пред воведувањето на критични 
реформи во ЕУ во последниве години. Од критична важност е да се ревидира законодавството за државна помош во однос на Директивата 
на Комисијата 2006/111/EC, и точка (2) може да се оствари преку спроведување на други директиви документирани од ЕУ во Експертскиот 
извештај.  
122 Извор: Надлежни власти во земјата. 

http://www.kzk.gov.mk/eng/zapis_decision.asp?id=9
http://www.kzk.gov.mk/eng/zapis.asp?id=8
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локации; инвеститорите често ја избираат ПЈР Македонија поради ниските трошоци и блискоста до пазарите на 
ЕУ. Други фактори што влијаат врз одлуките се трошоци за работна сила, оперативни трошоци, трошоци за 
транспорт и трговија, и перцепцијата за квалитетот на владеењето на правото. Потранспарентна рамка за 
државна помош би ја зајакнала довербата во деловната клима. Освен тоа, нарушувањата на конкуренцијата што 
произлегуваат од државната помош би можеле да се намалат со (a) зајакнување на капацитетите во одделението 
за државна помош при КЗК, што има само четири вработени и застарен информатички систем, и (b) воведување 
на регистар за државна помош за приватниот сектор, кој ќе опфаќа и de minimis помош, така што КЗК ќе може 
подобро да ги следи праговите за да обезбеди придржување кон условите. Иако законот за државна помош на 
ПЈР Македонија е усогласен, општо гледано, со правилата на ЕУ, подзаконските акти за одредени видови на 
државна помош не се усогласени и нема попис на државната помош. Исто така, постапките несе спроведуваат на 
доследен начин од страна на различните субјекти што доделуваат државна помош.123 
 
 
 

Поле 4.13: Правниот основ за државна помош ПЈР Македонија 
 
Законот за државна помош на ПЈР Македонија одговара на членовите 107 и 108 од Спогодбата за функционирање на 
Европската Унија и од Договорот за стабилизација и асоцијација: 

• Давателите на државна помош се должни да поднесат до КЗК известување за секој план да одобрат нова или да 
изменат постојна државна помош, без оглед дали се доделува индивидуално или како дел од програма. 

• Државна помош не може да се додели на корисник пред да биде формално одобрена од КЗК. 
• КЗК ги испитува сите можни случаи на евентуално незаконска државна помош и му наложува на корисникот да 

ги рефундира средствата кон државата. 
• Секој давател на помош е должен да достави годишен извештај до КЗК за целата државна помош доделена во 

претходната година, вклучувајќи податоци за формата на помошта, условите под коишто била одобрена, актот 
со кој се одобрува, износот, и периодот.  

• Секој давател и секој корисник се должни да водат точни евиденции за државната помош што е доделена или 
примена. 

 
Но, 

• Речиси сите одлуки на КЗК се позитивни. Има многу мал број приговори. Повремено КЗК дава мислење дека 
некоја предложена програма не претставува државна помош туку инвестиција. На пример, КЗК утврдила дека 
предложениот Закон за финансиска поддршка на инвестиции не претставува државна помош, иако од 
перспектива на ЕУ би бил категоризиран како државна помош. Тоа што за субвенции не е утврдено дека го 
прекршуваат законот за државна помош може да укажува дека КЗК определува дека некои програми не 
претставуваат државна помош, кога всушност се тоа. Ова може да се должи на недостатокот на капацитети во 
КЗК, која има само четири лица вработени во одделението за државна помош.  

• Иако запознаеноста со Законот за државна помош се подобрува, во изминатите две години бројот на 
одлуки на КЗК бележи значителен пад, од повеќе од 25 во 2015 година на 13 во 2016 и 6 во 2017 година. И во 
2016 и во 2017 година пријавената државна помош изнесувала 0,2 проценти од БДП на земјата, споредено со 
приближно 1 процент од БДП пријавено како субвенции во фискалните сметки (без земјоделските субвенции и 
без даночните ослободувања). Сепак, зголемениот број на известувања и барања за мислења , особено од 
министерствата, би можело да значи зголемена свесност за правилата за државна помош. За што и да се работи, 
сепак се потребни заштитни механизми за да се обезбеди дека во мерките за државна помош нема судири на 
интереси. На пример, авио-транспортната индустрија продолжува да прима државна помош без за тоа да биде 
известена КЗК, и потребно е да се утврди дали таквата помош е во согласност со правилата.  

                                                           
123 Пред одобрување на помош, субјектите мора да ја известат КЗК и да чекаат нејзина одлука, што се заснова врз компатибилноста на 
програмата за помош со правилата. Некои субјекти што одобруваат помош задоцнуваат или воопшто не доставуваат известување до КЗК. 
Следствено, државната помош може да биде неусогласена со правилата. Сите субјекти што нудат државна помош треба да спроведат 
внатрешни процедури за следење, контрола, и известување за државна помош во согласност со Законот за државна помош и во соработка 
со КЗК. 
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• Не постои регистар на државна помош, што отежнува детално и транспарентно следење. Во моментов КЗК 
ги добива потребните извештаи од давателите на државна помош, но не може да провери дали фирмите се под 
de minimis праговите и дали се придржуваат кон правилата за државна помош. Освен тоа, најновиот извештај на 
веб-страницата на КЗК е од февруари 2010 година, и нема детали за основите дури ни на тие одлуки. Тековни 
известувања за државна помош не се објавуваат на веб-страницата.  

 
Извор: Авторите, врз основа на веб-страницата на КЗК, The former Yugoslav Republic of Macedonia 2018 Report, European 
Commission Staff Working Document, SWD (2018) 154, hereinafter “EU Macedonia Report 2018”; Expert Report on Chapter 8, 
Competition Policy, 2015. 
 
4.3 Подобрувања на способностите на фирмите и усвојување 

технологии 
 
159. Иновациите, дефинирани како подобрувања во производството и воведување нови производи, се 
од критично значење за одржлив пораст на продуктивноста. Нови производи, технологии, деловни процеси, и 
идеи на пазарот претставуваат погонско гориво за пораст на продуктивноста, а на долг рок усвојувањето на нови 
технологии сочинува можеби една половина од порастот на продуктивноста.124 Освен тоа, придобивките од 
иновациите ги надминуваат рамките на приходите. Се проценува дека подобрената добросостојба во однос на 
здравјето и долговечноста поради иновациите е речиси исто толку значајна како и измерените придобивки во 
однос на БДП по глава на жител. 
 
160. Иновации се можни само кога фирмите ги поседуваат потребните внатрешни способности. 
Способностите на фирмите, дефинирани како управни и организациски практики, се од критична важност за 
начинот на кој фирмите иновираат; нивен недостаток може да го отежни иновирањето. Добри практики опфаќаат, 
меѓу другото, процеси “токму навреме”, внатрешни механизми за повратни информации, долгорочно планирање 
и растегнување на целите, политики за човечки ресурси, и системи за следење и оценување. Истражување на 
наодите од World Management Survey потврдува дека раководните и организациските практики имаат значително 
влијание врз капацитетот за иновирање кај фирмите.125 Дури и по пондерирање во однос на влезни ресурси како 
истражување и развој, овие практики се во корелација со иновации и продуктивност во различни земји, различни 
големини на претпријатија, и нова на приходи во државите; тоа делумно ги објаснува и пониските остварувања од 
вложувањата во ИиР во посиромашните земји (видете Поле 4.3). Очекувани, има индиции кај македонските 
фирми дека достапноста на можности за обука на вработените, што се одразува во повисоки капацитети на 
фирмата, е поврзано со повисока продуктивност (Пододдел 3.4.3). 
 
161. На македонските фирми им недостасуваат потребните способности за иновирање, во споредба со 
фирми во слични понапредни економии, и оценети се пониско на повеќе раководни и организациски 
показатели (Слика 4.41 и Слика 4.42). На пример, земјата е рангирана 40 места пониско од слични економии што 
се стреми да ги достигне во делот на способност за делегирање, и 7 места пониско кој користењето на маркетинг 
стратегии. Само 66 проценти од македонските фирми имаат надворешно ревидирани финансиски извештаи; 
просекот кај споредливи понапредни економии е 84 проценти, а на раководителите во ПЈР Македонија исто така 
често им недостасуваат важни “меки” вештини како што се градење на мрежа на односи, јавно 
настапување/говорење, и преговарање, и не им се познати деловни поими како што се монетизација, 
диференцијација, и развој на деловните активности, со цел да привлечат финансирање и ефикасно да ги 
раководат претпријатијата.126 А сепак, како што е наведено во Поглавје 3, за фирмите што нудат внатрешна или 

                                                           
124 Easterly and Levine (2001). 
125 Cirera and Maloney (2017). 
126 Cusolito, A. P., Divakaran, S., Lerner, J., Leamon, A., Bosiljevac, V. (2016). Macedonian Venture Capital Ecosystem Diagnostic to Support the 
Creation of Innovative Start-ups & SMEs: A Roadmap from Diagnostics to Operations. Washington, D.C. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-report.pdf
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надворешна обука на своите вработени (Слика 3.49), продуктивноста се зголемува за 6,6 проценти—висок поврат 
на вложувањето во обука за оспособување. 
 

  
Забелешка: (*) Извор за процентот: GCR – рангирање. 

Извор: пресметки на авторите според податоци од WEF. 
 
162. МСП и новооснованите претпријатија (“стартапи”) имаат особено слаби капацитети за иновации. 
Тие не се способни да изработуваат квалитетни финансиски информации што се потребни за пристап до деловни 
услуги, што го ограничува не само нивниот пристап до финансиски информации, аналитика и совети, туку и 
нивниот потенцијал за раст. Често на претприемачите им недостасуваат способности, знаења и искуства потребни 
за изработка на темелни финансиски извештаи. Во ПЈР Македонија, преглед на одбран број на објавени 
финансиски извештаи изведен во 2014 година како дел од Сметководствениот и ревизорски извештај за 
придржување кон стандарди и кодекси (Accounting and Auditing Report on Observance of Standards and Codes) 
утврди дека квалитетот на финансиските извештаи на МСП е неадекватен и има итна потреба од подобрување на 
способностите на нивните сметководствени фирми.127 
 

Поле 4.14: Парадоксот на иновациите и неговите импликации за ПЈР Македонија 
 
Критичната важност на иновациите е евидентна од историските прегледи на начините на кои земјите постигнале 
просперитет. Дефинирано како воведување на нови производи, технологии, деловни процеси, и идеи, иновациите се 
неопходни за економски раст на развиените економии. Но, и покрај огромните потенцијални придобивки, земјите во 
развој инвестираат многу помалку во иновации отколку развиените земји. Во неодамна издадена книга, Парадоксот на 
иновациите (The Innovation Paradox), Cicera и Maloney нудат поуки што може да бидат полезни за ПЈР Македонија. 
 
Парадоксот на ниски инвестиции во иновации и покрај огромните потенцијални придобивки во ефикасноста, квалитетот и 
разновидноста, сугерира дека е можно а постојат пречки за протокот на знаења и делотворно управување. Авторите 
разгледаа три вида на пречки: (1) слаби способности на претпријатијата да за изведување на суштински иновации; (2) 
општо отсуство на критични комплементарности за иновации; и (3) слаби способности на надлежните власти да 
управуваат со целата комплексност на јавните политики за иновации што произлегува од претходните два вида на пречки. 
Тие сметаат дека најтешката пречка е отсуството на комплементарности како што е физички и човечки капитал, што е 
поизразено сразмерно со оддалеченоста од најсовремените постигнувања. Ако претпријатие, или држава, вложи во 
иновации но не може да ги увезе потребните машини, да склучи договори со обучени работници и инженери, или да 

                                                           
127 Неодамнешното основање на Институт на сметководители и овластени сметководители обезбеди одржлива основа за развивање на 
способностите во сметководствената струка. 
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Слика 4.41: Р. Македонските фирми заостануваат во однос 
на раководни и организациски практики… 

(Глобално рангирање на раководни и организациски 
практики) 

Слика 4.42: …и покажуваат пониско ниво на иновации од 
фирмите во споредливи понапредни економии. 

(Глобално рангирање на иновациски практики) 
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применува нови организациски техники, исплатливоста на инвестицијата ќе биде слаба. Услови што попречуваат 
акумулација на физички и човечки капитал—како што се трошоците на деловното работење, трговскиот режим, рамката 
за конкурентност, или пазарите на капитал—и условите што се особено важни за иновациите—како што е заштитата на 
интелектуалната сопственост или нефункционалности на пазарот што демотивираат акумулација на знаења—влијаат врз 
исплатливоста на инвестициите, а со тоа и врз интензитетот на инвестирање во иновации.  
 
Овие наоди имплицираат потреба од понијансиран приод кон зајакнувањето на иновациите: размислувањето кај 
креаторите на политики за државните системи за иновации мора да ги надмине рамките на институции и јавни политики 
кои само субвенционираат или поттикнуваат директни иновации во претпријатијата, и да се помести кон компензирање 
на нефункционалности на пазарот поврзани со иновациите, и да реагираат на пошироките комплементарни фактори што 
влијаат врз поттикнувањето на иновациите (Слика П4.4). 
 

Слика П4.4: Ескалатор на способности: Што е потребно за политики за иновации. 

 
Забелешка: НСИ =  Национален систем за иновации; НИК = национална инфраструктура за квалитет; ИиР = Истражувања и 
развој; НТИМ = наука, технологија, инженерство, и математика. 
Извор: Cirera и Maloney (2017). 

 
Извор: Авторите, според Cirera и Maloney (2017). 
 
163. Бидејќи способностите на македонските претпријатија се ограничени, иновациите во земјата се на 
разочарувачки ниско ниво, што ќе го отежни забрзувањето на растот на продуктивноста. Од нив се подобри 
претпријатијата од споредливи понапредни земји во областите технологија и знаења, аналитика на пазарите, и 
конкурентност и резултати од иновациите (Слика 4.42). Показателите од прегледот на пазарите, коишто 
отсликуваат во колкав степен конкурентната предност на локалните фирми на меѓународните пазари се темели 
врз ниска цена на трудот или природни ресурси (ниско рангирање) или уникатни производи и процеси (високо 
рангирање), се илустрација на фактот дека претпријатијата од ПЈР Македонија не покажуваат успеси споредливи 
со претпријатијата од споредливи економии, коишто се рангирани повеќе од 40 места повисоко. Нивото на 
иновации во ПЈР Македонија исто така слабо се споредува со непосредните соседи: Албанија, Босна и 
Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна Гора, и Србија се понапред во однос на способноста на нивните 
претпријатија да ги подобруваат производите, услугите, и процесите на производство или испорака на услугите 
(Табела 4.2). Претпријатијата во други западнобалкански земји исто така повеќе соработуваат со универзитети на 
ИиР и трошат поголем процент од бруто расходи на ИиР. 
 

-Градење на раководни и организациски способности 
-Отпочнување на проекти со соработки 
-Потреба од развивање на вештини во НТИМ 
-Потреба од основна инфраструктура – НИК и инкубација 
-Елиминација на бариери за физички, човечки и интелектуален капитал 
 

-Градење на технолошки способности 
-Стимулирање/мотивирање на проекти за ИиР 
-Поврзување на индустрија и академски институции 
-Подобрување на квалитетот на инфраструктурата за истражување, 
иновации и извоз 
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Табела 4.3: Некои резултати од иновации, ПЈР Македонија и Западен Балкан, 2016, проценти 
Мерка  ПЈР Македонија  Западен Балкан*  
Воведени нови или значително подобрени производи и/или услуги во 
претходните 12 месеци 49 58 

Воведени нови или значително подобрени процеси на производство или 
испорака на услуги во претходните 12 месеци 37 50 

Соработка со универзитети на истражување и развој или проекти за 
технолошки развој на нови производи или услуги во претходните 3 години 8 17 

Бруто расходи за ИиР од приватни претпријатија 17 37** 
Забелешки: Западен Балкан* = Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Црна Гора, и Србија. ** = Просекот е само за Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Србија, и Црна Гора (нема податоци за Косово и Албанија). 
Извори: Пресметки на авторите врз основа на податоци од Balkan Barometer 2016 анкета на деловни субјекти и УНЕСКО. 
 
164. Јавните политики за поддршка на развојот на способностите на претпријатијата во ПЈР Македонија 
треба да дадат приоритет на поддршка за надградување на процесите, наместо да субвенционираат влезни 
ресурси (инпути). Тековните програми на Министерството за економија128 се ориентирани кон влезни ресурси на 
ниво на претпријатие, како што е набавка на опрема и алатки, лого и визуелен идентитет на производи или 
услуги, рекламни материјали, и учество на саеми. Програми што подобро би поттикнувале продуктивност се 
финансирање на обука за вработените, оптимизирање на производни процесии, сертификати за квалитет, 
развивање на нови производи и услуги, и создавање на делотворни маркетинг стратегии. 
 
165. Јавните политики исто така треба да се фокусираат на намалување на фрагментираноста на 
програмите и координирање на државна помош за фирмите. Во моментов Министерството за економија има 
14 програми за подобрување на капацитетите на домашните претпријатија, плус иницијативи од Агенцијата за 
претприемништво, Агенцијата за странски инвестиции и поттикнување на извозот (Invest Macedonia), и Фондот за 
иновации и технолошки развој. Различни институции имаат различни приоди и нема ригорозни проценки на 
остварувањата. Програмите на Министерството за економија се бројни но мали по обем; финансирањето на 
фирмите се движи од €200 до €3.000. Овие програми главно субвенционираат влезни ресурси; не нудат поддршка 
за подобрување на процесите. Иако овие напори се ориентирани кон МСП, малку има информации за нивниот 
обем или успешност. Invest Macedonia првенствено промовира извоз во странство; во поново време нема 
активности со претпријатија освен ад-хок обука за подготвеност за извоз. Фондот за иновации и технолошки 
развој нуди поддршка за подобрувања на производи и процеси, но само со здружување на еднакви средства со 
фирмите-корисници. Програмите на Фондот се поусогласени со најдобрите меѓународни практики, но не се 
координирани со другите институции. 
 
166. Јавните политики насочени кон подобрување на способностите на претпријатијата треба да водат 
сметка и за влијанието на комплементарните економски фактори. Помагањето на локалните фирми да ги 
подобрат нивните капацитети за иновирање, само по себе, нема да поттикне иновации. Потребно е да се 
поттикнува и акумулација на знаења преку обезбедување на заштита на интелектуалната сопственост и 
минимизирање на ризик од нефункционалност на пазарот (Поле 4.4). Други фактори што влијаат врз целата 
економија исто така влијаат дали претпријатијата можат да ги подобрат нивните производни процеси и да 
воведат нови производи и услуги. На пример, трошоците на деловното работење и квалитетот на трговскиот 
режим на државата, рамката за конкурентност, и капиталните пазари влијаат врз способноста на фирмите за 
иновирање.129 ПЈР Македонија има остварено забележителен напредок во некои од овие области, но нема да 
постигне подинамичен приватен сектор движен од иновации додека не опфати повеќе од нив. 
 

                                                           
128 Програмите на Министерството за економија за подобрување на капацитетите на претпријатијата се организирани во три категории: 
Поддршка и развој на мали и средни претпријатија, Спроведување на индустриска политика, и Поддршка и развој на кластер. 
129 Cirera and Maloney (2017). 
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4.4 Создавање на деловна клима од светска класа 
 
4.4.1 Импресивен напредок по светските мерила за деловна клима 
 
167. Деловна клима погодна за инвестирање е од критична важност за поттикнување на пораст на 
продуктивноста кај претпријатијата. Поволна клима ги охрабрува претпријатијата да инвестираат со тоа што 
укинува неоправдани трошоци, ризици, и пречки за конкуренцијата. На пример, како резултат на подобрувањата 
во нивните инвестициски услови во 1980-тите и 1990-тите, износот на приватни инвестиции сметан како процент 
од БДП речиси се удвои во Кина и Индија, а се зголемија повеќе од двојно во Уганда.130 Исто така има индиции 
дека во 1990-тите години во Полска, Романија, Русија, Словачка, и Украина, претпријатијата  што сметале дека 
нивните сопственички права се сигурни реинвестирале 14 до 40 проценти повеќе од нивната добивка отколку 
оние што не сметале така.131 За развојот не е важен само обемот на инвестиции, туку и придобивките од 
подобрата продуктивност. Добра инвестициска клима ја стимулира продуктивноста преку нудење на можности и 
поволности за фирмите да се развиваат, прилагодуваат, и усвојуваат подобри начини на организирање на 
производство и дистрибуција, и одговарање на барањата од потрошувачите. Полесно е за претпријатијата да 
влегуваат и излегуваат од пазари каде јавните политики помагаат да се подобри продуктивноста. Всушност, нето 
влез на пазарот може да сочинува над 30 проценти од порастот на продуктивноста.132 
 
168. ПЈР Македонија презема вистински чекори во поедноставувањето на прописите што ги засегаат 
деловните субјекти. Во изминатите 10 години властите преземаа воочливи и мерливи реформи на деловната 
клима, вклучувајќи и регулаторни подобрувања (видете Поглавје 1), и реформите доведоа до значителни 
подобрувања според меѓународните показатели. Меѓу 2004 и 2017 година ПЈР Македонија се искачи на ранг-
листата на ДуингБизнис за 70 места, достигнувајќи го истакнатото 11-то место од 190 земји во 2018 година. Овој 
напредок ја постави земјата на водечко место во регионот и сега претставува централен елемент на промотивната 
стратегија Invest Macedonia (Слика 4.43). 
 

  

                                                           
130 World Bank (2004), World Development Report 2005: A Better Investment Climate for Everyone. 
131 Johnson, McMillan, and Woodruff (2002). 
132 Bartelsman et al. (2004). 
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169. Сепак ПЈР Македонија сé уште нема некои 
од важните одлики на средина што е автентично 
поволна за локалните фирми. Поновите 
меѓународни показатели ги одразуваат напорите што 
ги вложи државата во насока на подобрување на 
деловната клима и привлекување на инвестиции. Иако 
заслужуваат пофалба, овие напори не беа доволни за 
создавање на деловна клима од светска класа, главно 
поради три причини: (a) Сé уште има преголем број на 
гломазни прописи, како што се гледа од помалку 
позитивните показатели на други индекси. На пример, 
Глобалниот извештај за конкурентност Global 
Competitiveness Report 2016–17 ја рангира ПЈР 
Македонија на 106-то место од 138 земји според во 
однос на независноста на судството и 80-то во однос 
на ефикасноста на правната рамка за разрешување на 
спорови. (b) Постојани непредвидливи промени во 
регулативата создаваат нестабилност што ги одвраќа 

претпријатијата од инвестирање. (c) На крајот, спроведувањето на постојните прописи се смета за нерамномерно 
и дискреционо, што создава конфузија за тоа како треба да постапуваат деловните субјекти за да бидат во 
согласност со прописите (видете Поглавје 6). 
 
4.4.2 Внимавајте на расчекорот во реализацијата и натамошното 

поедноставување на деловната регулатива 
 
170. Напредокот остварен во однос на 
показателите од ДуингБизнис може да одразуваат 
подобрувања de jure, но не нужно de facto во 
деловната клима. Проектот ДуингБизнис собира 
информации претежно од правници и 
сметководители, од кои се бара да дадат проценка на 
времето и трошоците што обично би ги потрошило 
друштво со ограничена одговорност што работи во 
најголемиот град (Скопје) да ги исполни условите од 
важечките прописи.133 Но, резултатите не покажуваат 
секогаш добра корелација со согледувањата и 
искуствата од раководителите на фирмите опфатени 
во, на пример, Анкетите на претпријатија (World Bank 
Enterprise Surveys).134 Анкетите на претпријатија ги 
одмеруваат практиките на избран примерок од фирми 
(360 фирми во случајот на ПЈР Македонија во 2013 
година) од различни големини, во различни 
економски гранки и на различни места. На пример, 
извештајот ДуингБизнис за 2013 година проценил дека за добивање на градежна дозвола во ПЈР Македонија се 
потребни приближно 89 дена, но Анкетите на претпријатија за 2013 година утврдиле дека потребното време е 

                                                           
133 Правниците и сметководителите се големо мнозинство од учесниците во анкетата во ПЈР Македонија, како што е наведено на веб-
страницата на ДуингБизнис (http://www.doingbusiness.org/contributors/doing-business/macedonia-fyr). 
134 Hallward-Driemeier, M. & Pritchett, L. (2011) 

Слика 4.43: ПЈР Македонија вложи значителни напори за 
поедноставување на деловната регулатива. 

(Оддалеченост од врвните резултати според показателите од 
ДуингБизнис) 

 
Извор: Пресметки на авторите според ДуингБизнис 2018. 

Слика 4.44: ПЈР Македонија заостанува во некои сегменти 
на деловната клима, како на пример извршување на 

договорни обврски. 
(Трошоци и време за извршување на договори) 

 
Извор: Пресметки на авторите според ДуингБизнис 2018. 
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поблиску до 180 дена. Слично, додека ДуингБизнис проценува дека на фирмите им треба приближно 1 ден за 
царински постапки при увоз и извоз во 2013 година, Анкетите на претпријатија наведуваат просек од 10,9 сена за 
увоз и 3,7 дена за извоз.135  
 
171. Иако рангирањето на земјата според ДуингБизнис охрабрува, останува значителен простор за 
подобрувања: Условите за отпочнување на претприемачки потфат очигледно не се оптимални кога може да се 
чека речиси 100 дена за добивање на приклучок и 30 дена за регистрација на имот. Во однос на оддалеченост од 
врвните нивоа, ПЈР Македонија најмногу заостанува во делот на разрешување на несолвентност (73 проценти од 
нивото на глобално највисоко рангираната земја) и извршување на договорни обврски (68 проценти; Слика 4.44). 
Иако нов деловен субјект може да се регистрира за 7 дена, наплатата на долг од несолвентна фирма може да трае 
18 месеци, и 634 дена од поднесување на тужба до наплата п судска одлука во деловен спор.136 Подобрувањето 
на деловната клима ќе зависи од подобрувањето на квалитетот на институциите.  
 
4.4.3 Непредвидлива регулатива создава неизвесност за инвеститори  
 
172. Голем број на фирми во ПЈР Македонија ги наведуваат честите промени во јавните политики, 
законите и прописите како причина за сериозна загриженост, особено во однос на даноците. За 
претставниците на фирмите фрустрирачки е што таквите промени не се транспарентни. Законот за данок на 
додадена вредност е менуван 15 пати во изминатите 13 години, а Законот за данок на добивка 17 пати за 20 
години. Од разговорите водени меѓу екипата за СДЗ и претставници од приватниот сектор произлегува дека 
приватниот сектор не бил информиран за промените доволно однапред за да може да планира прилагодување 
кон изменетата структура на трошоци наметната со законските/регулаторните измени. Оттаму, фрустрираноста 
произлегува не нужно поради нивото на оданочување, туку поради неможноста претпријатијата да планираат 
нивно прилагодување кон промените. Инвеститорите ги привлекуваат даночни системи што се стабилни, 
предвидливи, и ефикасно и транспарентно администрирани.137 Во ПЈР Македонија (видете Поглавје 3, Слика 3.49, 
трошоците на административните постапки за придржување кон даночните прописи ја поткопуваат 
продуктивноста на фирмите: за статистички средна фирма во земјата, дополнителна даночна инспекција ја 
намалува продуктивноста за 5,5 проценти. 
 
173. Можностите за реакции од јавноста на измените во регулативата се ретки и краткотрајни, особено 
за локалните фирми. До средината на 2017 година, периодот за консултации со јавноста за нови прописи или 
измени на закони беше само 10 дена (сега е 20). Најчесто за такви консултации се користи електронска 
платформа, ЕНЕР, но не е јасно дали платформата се користи за сите закони или за предложени стратегии и 
прописи, или колку е делотворна како механизам за дијалог и повратни реакции. Слабата перцепција кај 
фирмите и граѓаните за полезноста од нивните коментари може да ја намалува мотивираноста за поднесување на 
мислења. Преглед на јавно-приватниот дијалог за туризмот, спроведен во 2016 година, утврди постоење на 
взаемна недоверба и минимална вклученост на истражувачи и граѓански организации во креирање на јавни 
политики.138 Како дополнителен слој на комплексност, постои впечаток дека само странските фирми, особено 
оние во СЕЗ, добиле можност да поднесуваат коментари за предложени измени на закони и прописи преку 
Економскиот совет (неактивен од средината на 2016 година). Расправи или консултации надвор од Економскиот 
совет имало малку на број, дури и за информирање на приватниот сектор за планирани или можни измени во 
законите и прописите. 
 
174. Преклопувања на надлежностите на различни инспекторати и нерамномерно спроведување на 
прописите додаваат на збрката—и дополнително ги оптоваруваат деловните субјекти во ПЈР Македонија. 
                                                           
135 За слични разлики во автомобилскиот сектор видете World Bank (2016f). 
136 Извор: ДуингБизнис 2018. 
137 OECD (2010). 
138 World Bank (2016d). 
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Централната власт има 28 инспекторати, што спроведуваат и до 200 закони, со вработени над 900 инспектори. 
Честопати надлежностите на различни инспекторати се преклопуваат, на пример во случаи поврзани со работни 
односи, здравје и хигиена, и ветеринарни и земјоделски прашања. Освен тоа, инспекции на државно и на локално 
ниво може да се преклопуваат, а глобите може да бидат несразмерно тешки—глобите од државните инспекции 
се движат од €200 до €5000, при што инспекторите имаат целосна дискреција во однос на износот. Законот за 
контрола на инспекциите не е усогласен со Законот за општа управна постапка од 2016 година. Инспекцискиот 
совет, кој дава отчет на централната влада, врши надзор врз инспекторатите но нема надлежност да исправа 
проблеми. Консолидирање на инспекторатите, појаснување на правила и упатства, нагодување на глобите, и 
поедноставување на инспекции поврзани со трговската размена би можеле да имаат значително позитивно 
влијание врз инвестициската клима. 
 
175. Слабостите во областа на инспекциите создаваат неизвесност за претпријатијата. Критериумите за 
одбирање на фирми за инспекција не се јасни, и има големи разлики во разбирањето на правилата помеѓу 
различни инспектори. Толкувања на прашање поврзано со деловни простории, дури и помеѓу инспектори од ист 
инспекторат, може да се разликува како и постапките за спроведување на инспекција во различни делови од 
земјата. Во разговори со екипата за СДЗ, претставници од приватниот сектор укажаа дека понекогаш 
инспекторите се позаинтересирани за наоѓање на прекршувања отколку подобрување на усогласеноста со 
правилата. Европската Комисија има забележано дека “вмешаноста на власта во приватниот сектор се 
зголемува…на пример преку нерамномерно спроведување на правила, прописи, [и] инспекции.”139 Воведување на 
инспекции врз основа на ризик (примена на комбинација од веројатност и големина на ризикот по јавноста за да 
се утврди кои претпријатија да бидат подложени на инспекција, и колку често) сигурно би ја подобрило 
инвестициската клима (видете Пододдел 3.4.3). Во моментов, претпријатија со нискоризични профили се 
подложуваат на поголем број инспекции отколку што е економски полезно и за претпријатието и за владата. 
 
4.5 Подобрување на пристапноста и квалитетот на финансирањето за 

нови фирми и МСП 
 
176. Показателите за финансиска стабилност на ПЈР Македонија се подобри отколку кај споредливите 
економии. Банкарскиот систем се состои од 15 комерцијални банки. Во декември 2017 година капиталната 
адекватност е задоволителна (16,2 проценти), ликвидноста е висока (27 проценти сооднос ликвидни наспроти 
вкупни средства), и нефункционалните кредити (НФК) се на ниско ниво (6,3 проценти, споредено со просекот за 
Западен Балкан од приближно 9 проценти). По достигнувањето на врвно ниво од 12,1 проценти во 2008 година, 
НФК се намалуваат делумно поради задолжителните отписи, но и поради зголемувањето на вкупниот обем на 
кредити. И покрај добрите просеци, показателите за стабилност мошне се разликуваат кај индивидуалните банки, 
бидејќи неколку помали банки имаат потешкотии со адекватност на капиталот, НФК, и оперативна ефикасност. 
НФК се претежно од деловни субјекти и високо концентрирани: над 60 проценти се од само 10 должници. ПЈР 
Македонија ги усвои стандардите Базел III за капитална адекватност во 2017 година и спроведе себеоценување 
според Основните базелски принципи (Basel Core Principles) во 2018 година. Во моментов владата изготвува 
нацрт-стратегија за натамошно намалување на НФК. 
  

                                                           
139 Европска Комисија (2016). 
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Извор: Пресметки на авторите според податоци од WDI. Извор: Пресметки на авторите според податоци од домашни 
институции. 

 
177. Сепак, земјата заостанува во делот на финансиско посредување: кредитирањето од банките е на 
скромно ниво и покрај обилната ликвидност и релативно малиот број на НФК. Банкоцентричниот финансиски 
систем треба да се диверзифицира. Вкупната актива во финансискиот сектор достигнува 84 проценти од БДП, од 
што 86 проценти е кај банките и 8,3 проценти кај пензиските фондови. Кредитите кон приватниот сектор во однос 
на БДП постојано расте во последните години, но и натаму заостанува зад споредливите економии и земјите кон 
кои се стреми (Слика 4.45 и Слика 4.46). Повеќето нови кредити се одобруваат на домаќинства за станбени и 
потрошувачки кредити; за трговските друштва и МСП порастот на кредитирањето беше негативен, и покрај 
нивната конзистентно висока и растечка побарувачка за кредити.140 Иако сé повеќе кредити се одобруваат во 
денари, уделот на девизни заеми во портфолијата на банките, иако е помал од нивото од речиси 60 проценти во 
2011 година, сé уште е над 40 проценти. Ова ги изложува претежно МСП и домаќинствата, чии приходи се во 
денари, на валутен ризик. 
 
  

                                                           
140 Според редовната анкета на НБРМ за кредитна активност на банките. http://www.nbrm.mk/ankieta_za_krieditna_aktivnost-en.nspx  
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Слика 4.45: Финансиското посредување е во пораст, но 
ПЈР Македонија сé уште заостанува зад слични економии. 
(Домашни кредити кон приватниот сектор, процент од БДП) 

Слика 4.46: Финансискиот сектор е далеку од 
диверзифициран. 

(Структура на финансискиот систем, процент од вкупна 
актива, 2015) 

http://www.nbrm.mk/ankieta_za_krieditna_aktivnost-en.nspx
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178. Подобар пристап до финансирање може 
да има позитивно влијание врз продуктивноста на 
македонските претпријатија. На претпријатијата им 
е потребен капитал за градење на нивните 
капацитети, за иновации во производите и 
процесите, реакција на барања од пазарот, и 
отпочнување на соработка со други претпријатија, 
приватни институции, и универзитети.141 Во ПЈР 
Македонија, за статистички средна фирма пристапот 
до капитал има тенденција да ја зголеми 
продуктивноста за 13 проценти, според некои 
проценки (видете Поглавје 3, Слика 3.49).  
 
179. Бидејќи веќе се профитабилни, 
македонските банки немаат голема потреба од 
иновации или проширување на нивната кредитна 
активност. Нивната профитабилност делумно се 
должи на релативно високите и стабилни приноси од 
државните записи и обврзници. Во декември 2017 
година, нивниот поврат на актива (RoA) беше 1,4 
проценти—што покажува релативно ефикасно 

управување со трошоци—а во изминатите 10 години ниту една банка немала нето загуба. Со оглед на 
фрагментираноста на пазарот, високата профитабилност би можела да произлегува од недоволна конкуренција, 
иако нема дефинитивни докази дека се работи за тоа. Петте најголеми банки контролираат приближно 82 
проценти од вкупната актива, но во споредба со други земји во однос на концентрација и профитабилност ПЈР 
Македонија не отскокнува.142 Сепак, удобните нивоа на поврат од активата ја ограничуваат мотивираноста на 
банките за иновирање; постои впечаток дека не се заинтересирани за проширување на нивните кредитни 
портфолија, особено не со кредити за трговски друштва и МСП коишто ги сметаат за поризични. Банките 
претпочитаат да вложуваат во државни записи и обврзници, кои носат добри приноси и ефективно обезбедуваат 
долен праг за очекуваните приноси од кредитирање. Обилните емисии на вакви државни хартии од вредност ја 
поткрепуваат ваквата нискоризична стратегија. Банките наведуваат дека недоволната конкуренција и иновации во 
приватниот сектор ги ограничува нивните можности за кредитирање, но не инвестираат во проширување на 
техниките за кредитирање на МСП, како што е кредитирање засновано врз паричен тек, со цел подобро да се 
проценуваат кредитните ризици на МСП.  
 
180. МСП тешко доаѓаат до финансирање. Приближно 96 проценти од фирмите наведуваат дека имаат 
трансакциска или штедна сметка, но само 45 проценти имаат пристап до банкарски заеми и кредитни линии 
(Слика 4.47)—малите фирми и новооснованите претпријатија имаат послаби изгледи за пристап до кредитна 
линија. Уделот на инвестиции на претпријатијата финансирани од банки е само 11 проценти. На малите фирми и 
фирмите надвор од Скопје им е најтешко да најдат финансирање. Властите планираат олеснување на пристапот 
до финансии за МСП, претежно со употреба на Македонската банка за поддршка на развојот (МБПР)143 како канал 
за кредитни линии, гаранции, и други производи. МБПР работи добро, но со оглед на широкиот асортиман на 
нејзините производи, можеби би било корисно да направи проценка на својата понуда во однос на празнините на 
пазарот, за да види дали асортиманот може да се поедностави. Друг предизвик е што сегашните горни прагови за 
каматни стапки на банките практично значат дека банките што учествуваат во МБПР не можат да финансираат 

                                                           
141 Видете: King and Levine (1993); Calderon and Liu (2003); Mavrotas and Son (2006). 
142 Претстојната програма на СБ и ММФ за проценка на финансискиот сектор во ПЈР Македонија (Financial Sector Assessment Program - 
FSAP) ќе понуди поподробна претстава за оваа тема. 
143 Видете: http://www.mbdp.com.mk/index.php/en/lending/sme 

Слика 4.47:  Фирмите во ПЈР Македонија со соочуваат со 
потешкотии во пристапот до финансии  

(Финансиски ограничувања за фирмите, ПЈР Македонија и 
споредбени земји) 

 
Забелешка: Маурициус се однесува на 2009, Јамајка 2010 и Парагвај 
до 2017 година. 
Извор: Пресметки на авторите според World Bank Enterprise Surveys. 
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поризични клиенти и можеби одобруваат кредити што би биле финансирани без нејзина поддршка. МБПР би 
имала корист д сеопфатна проценка на нејзиното влијание во однос на подобрување на пристапот до 
финансирање во земјата, вклучувајќи и фискалните трошоци на нејзините програми. 
 
181. Барањата за заложно обезбедување за МСП се високи и крути. Банките и натаму бараат значително 
заложно обезбедување, претежно во вид на недвижен имот—што претставува проблем за МСП, кои претежно 
поседуваат движен имот. Над 90 проценти од кредитите во ПЈР Македонија бараат заложно обезбедување—
просечна стапка на заложно покривање од 276 проценти, споредено со 177 проценти во споредливи земји кои се 
стреми да ги достигне.  
 
182. Потешкотиите со наплата на залог и режимот за несолвентност исто така претставуваат 
ограничувања за кредитната активност на банките. Во 2009 година ЕБОР даде оценка за Законот за стечај на 
ПЈР Македонија од 2006 година како современ закон што постигнува високи стандарди,144 и владата усвои повеќе 
реформи во судството за забрзување на постапките и зајакнување на капацитетите. Сепак, времетраењето на 
постапките за несолвентност, ограничениот надзор врз стечајните управници, мал број на вонсудски 
(претстечајни) разрешувања, и проблематични постапки за преструктурирање го отежнуваат излегувањето на 
фирмите од пазарот.145 Во просек потребно е 1,5 година за исплата кон доверителите, и во просек остваруваат 
наплата од 47,7 проценти, споредено со просекот за ОЕЦД од над 70 проценти.146 
 
183. За успешно да управуваат со своите финансии и да донесуваат добри деловни одлуки, на МСП им 
требаат солидни финансиски информации, аналитика, и совети, што зависат од вештини, знаења и искуства 
што претприемачите често ги немаат. За совети најчесто се обраќаат до мали сметководствени бироа.147 
Преглед на одбран број на објавени финансиски извештаи изведен во 2014 година како дел од Сметководствениот 
и ревизорски извештај за придржување кон стандарди и кодекси (Accounting and Auditing Report on Observance of 
Standards and Codes) утврди дека квалитетот на финансиските извештаи на МСП е неадекватен и има итна 
потреба од подобрување на способностите на нивните сметководствени фирми.148 Дополнителна компликација е 
ниската побарувачка за квалитетни финансиски информации во рамките на деловната заедница и слаба свесност 
за придобивките од финансиската аналитика надвор од традиционалните потреби на исполнување на законски 
обврски.149 
 
184. Диверзификација на финансискиот сектор би помогнала во мобилизирање на долгорочно 
финансирање за поддршка на приватни инвестиции, и за МСП и новооснованите претпријатија (стартапи) 
би овозможила пристап до алтернативни извори на финансирање, како што е ризичниот  капитал и 
приватно тргуваниот капитал. Ризичниот капитал и приватно тргуваниот капитал допрва се појавуваат во ПЈР 
Македонија—која според Индексот на привлечност за ризичен капитал [Venture Capital Attractiveness Index150] од 
2015 година не се смета за привлечна дестинација за инвестирање, поради плиткиот пазар на капитал, 
ограничени можности за претприемништво, умерен потенцијал за раст на БДП, и висока невработеност. 
Активноста на пазарот на капитал е ограничена; пазарната капитализација е еднаква на приближно 25 проценти 
од БДП, а секундарниот пазар е незначителен. Небанкарскиот финансиски сектор е плиток и институционалните 

                                                           
144 EBRD Insolvency Law Assessment, 2009, FYR Macedonia, see at: http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-
and-bankruptcy/sector-assessments.html  
145 EU Progress Report on FYR Macedonia, 2015, p. 30. 
146 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/macedonia-fyr#resolving-insolvency 
147 The Role of SMPs in Providing Business Support to SMEs: New Evidence, IFAC; https://www.ifac.org/publications-resources/role-smps-
providing-business-support-smes-new-evidence 
148 Основањето на Институт на сметководители и овластени сметководители обезбеди одржлива основа за развивање на способностите во 
сметководствената струка. 
149 European Commission (2016), “Small Business Assessment Fact Sheet”. 
150 Овој индекс го објавува IESE, образовна институција за деловно управување од Шпанија, и претставува комбинација на оценки за развој 
на бизнисот, регулатива, претприемничка и инвестициска активност во едно единствено рангирање. Видете Groh et al. (2015). 

http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors/legal-reform/debt-restructuring-and-bankruptcy/sector-assessments.html
https://www.ifac.org/publications-resources/role-smps-providing-business-support-smes-new-evidence
https://www.ifac.org/publications-resources/role-smps-providing-business-support-smes-new-evidence
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инвеститори (на пр. пензиски фондови и осигурителни друштва) претпочитаат да инвестираат во нискоризични 
државни и банкарски хартии од вредност. Иако пензиските фондови можат да инвестираат до 5 проценти во 
локални инвестициски фондови, во моментов не го прават тоа. Нацрт-закон што ќе овозможи фондови поврзани 
со животен циклус кои ќе го следат профилот на ризик на инвестираната пензиска актива со возраста на 
сопственикот на активата чека на одобрение од владата од 2012 година, според некои извештаи. Но, како што 
расте базата на институционални инвеститори, можеби ќе се зголемува интересот за можности за алтернативни 
инвестиции. Градење на пазари за ризичен капитал и приватно тргуван капитал би можело да помогне во 
отворањето на пристап до финансирање за иновативни стартапи и МСП.151 
 
4.6 Развивање на дигитална економија 
 
185. Високите цени на телекомуникациските услуги го забавуваат усвојувањето на брзи широкопојасни 
врски што ја подобруваат продуктивноста. ПЈР Македонија има највисоки цени за широкопојасна врска од 30 
Mbps и втори највисоки цени за врска >10 Mbps на Западен Балкан (Слика 4.48). Како резултат од тоа, има една 
од најбавните стапки на усвојување на брзи широкопојасни врски во регионот, а просечната брзина на врските е 
бавна дури и во споредба со Западен Балкан (Слика 4.49). Во првиот квартал од 2017 година, приклучоците 
побрзи од 30 Mbps сочинуваа приближно 20 процент од сите приклучоци, споредено со приближно 40 проценти 
во ЕУ28. Бавните врски и скапите услуги можеби се делумно објаснување за нискиот и опаѓачки удел на ИКТ во 
агрегатната додадена вредност, кој опадна од 4,5 проценти во 2009 година на 2,9 проценти во 2015 година, 
значително под просечните нивоа од 5,4 проценти во земјите-членки на ОЕЦД и 4,5 проценти во ЕУ28.  

Слика 4.48: ИКТ услугите не се евтини. 
(Месечна претплата за најевтините врски >30 Mbps, УСД 

PPP % од месечни трошоци на домаќинствата, 2015) 

Слика 4.49: И покрај релативно висока застапеност на 
широкопојасни услуги, ПЈР Македонија нема голем број 

на приклучоци на оптички кабли. 
(Продор на широкопојасни услуги во домаќинствата и 

застапеност на бавни и брзи врски) 

  
Забелешка: ITU прагот соодветствува на меѓународниот стандард 

за финансиска достапност поставен од Комисијата на ОН за 
широкопојасни услуги [UN Broadband Commission]. 

Извор: Deloitte според World Bank, 2013; комерцијални понуди од 
оператори, 2015; ASK резултати од анкета за буџети на 

домаќинствата, 2013. 

Извор: Akamai (2017), The State of the Internet Report. 

 

                                                           
151 Cusolito et al. (2016) посочуваат на потешкотии за развојот на финансирање со ризичен капитал во ПЈР Македонија, меѓу кои се малиот 
број на новоосновани претпријатија погодни/подготвени за инвестиции, што делумно се должи на “одливот на мозоци” односно 
иселувањето на образовани жители на ПЈР Македонија; даночни структури и надоместоци што демотивираат “ангелско” инвестирање; и 
дискутабилни нивоа на подготвеност за инвестиции кај претприемачите. 
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186. Структурата и на малопродажниот и на 
големопродажниот пазар на телекомуникациски 
услуги не е конкурентна. На пример, пазарниот удел 
на еден малопродажен оператор е над 40 проценти за 
фиксни и мобилни телекомуникациски услуги. 
Големопродажниот пазар на широкопојасни услуги исто 
така е високо концентриран со мал број на понудувачи, 
што одвраќа конкуренција и инвестиции во секторот 
(Слика 4.50). Концентрацијата на пазарот мерена 
според индексот Herfindahl-Hirschman, кој одразува 
степен на концентрација на пазарот, е висока во сите 
земји на Западен Балкан, но ПЈР Македонија е на второ 
место. Освен тоа, високите големопродажни тарифи за 
широкопојасни услуги претставуваат пречка за 
инвестиции, особено од помали или регионални 
оператори. Построга регулатива, на пример со 
сметководство на трошоците или контролирани цени, и 
поттикнување на дополнителна понуда, би можело да ја 
подобри конкуренцијата. Подобра конкуренција во 
телекомуникациските услуги би можела да ги намали 
цените и да го забрза усвојувањето на широкопојасни 
врски. 
 

187. Енергетскиот сектор би можел да поддржи развој на големопродажниот пазар на широкопојасни 
услуги преку аранжмани за заедничка инфраструктура. Постои можност да се капитализира на инвестиции 
што веќе се вложени во оптички кабли за да се прошири опфатот и да се намалат трошоците на 
телекомуникациските услуги во подрачјата со ниска застапеност (Слика 4.51). Во ПЈР Македонија се инсталирани 
1385 km оптички кабли паралелно со електропреносните водови, и тие кабли се поврзани си сите соседни 
земји.152 Бидејќи обично се искористува само 5–10 проценти од капацитетот на оптичките кабли (кога не се 
користи заеднички), вишокот капацитет може да се понуди на телекомуникациски оператори на комерцијална 
основа, со што ќе се генерираат дополнителни приходи за операторите на преносни системи (ОПС). Заедничкото 
користење на инфраструктурата ќе овозможи телекомуникациските оператори да испорачуваат значително 
побрзи широкопојасни врски по пониски цени. Исто така, заедничкото користење на инфраструктурата може да 
генерира, според некои проценки, 3–5 проценти дополнителни приходи за државниот ОПС МЕПСО. Земјата ќе 
треба да ги разреши компликациите поврзани со распределба на приходите, како што е приходно 
сметководството и структурата на ОПС, што можеби ќе треба да се прилагодат за да се олесни 
комерцијализацијата на вишокот капацитет на оптички кабли. 
 

                                                           
152 Грција, Хрватска, Бугарија, Унгарија, и Романија. 

Слика 4.50: Структурата на големопродажниот пазар на 
широкопојасни услуги во ПЈР Македонија е 

неконкурентна. 
(Концентрација на големопродажни интернет услуги, 

пазарни удели и индекс Herfindahl-Hirschman) 

 
Забелешка: Пресметката се заснова врз релативен удел (должина 
на оптички кабли под закуп од провајдерот поделена со вкупна 

должина на оптички кабли под закуп за секој земја) од закупените 
магистрални оптички на големопродажни оператори/конкуренти 

на широкопојасни услуги. 
Извор:  големопродажни оператори/конкуренти на 

широкопојасни услуги , NRA, клиенти на  големопродажни 
понудувачи на широкопојасни услуги, проценки на Networld 

Consulting. 
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Слика 4.51: Енергетскиот сектор би можел да поттикне 
развој на големопродажниот пазар на широкопојасни 

услуги преку заедничко користење на инфраструктурата. 
(Инфраструктура на оптички кабли на електропреносниот 

оператор МЕПСО) 

Слика 4.52: Минимална е застапеноста на 
широкопојасните услуги надвор од главните урбани 

центри. 
(Застапеност на фиксни широкопојасни услуги во 

домаќинства, по регион, 2016) 

  
Извор: Balkans Digital Highway Project, World Bank, 2017. Забелешка: Бидејќи АЕК ја следи застапеноста на широкопојасни 

услуги само на државно ниво, овие стапки се проценети врз основа 
на неколку извори (Завод за статистика, АЕК, консултации со 

провајдери). 
Извор: АЕК, 2017. 

 
188. Пазарни нефункционалности доведоа до недоволни инвестиции во инфраструктурата за 
широкопојасни услуги во ретко населените рурални подрачја. Бидејќи понудувачите на интернет услуги 
сметаат дека рурална инфраструктура за широкопојасни услуги би била непрофитабилна, постојат значителни 
регионални разлики во достапноста (Слика 4.52). Бидејќи придобивките од воведувањето на широкопојасни 
услуги се дисперзирани помеѓу различни чинители, вклучувајќи и некои коишто не плаќаат директно за услугите, 
се појавуваат нефункционалности на пазарите на широкопојасни услуги на страната на понудата. Затоа јавна 
интервенција ќе биде од клучно значење за да ӣ помогне на земјата да ги реализира придобивките од 
широкопојасните услуги што не може да се остварат само преку пазарни механизми. Сите земји во регионот се 
соочуваат со слична состојба, со различни интензитети. Стратегијата на владата за широкопојасни услуги, што во 
моментов е во изработка, треба да определи начини за справување со нефункционалностите на пазарот во 
руралните подрачја, на пример искористување на јавно кофинансирање за поттикнување на приватни 
инвестиции. 
 
189. Подобра понуда на вештини што ги бара економијата е предуслов за развивање на дигитална 
економија во ПЈР Македонија. Поседување на соодветните вештини внатре во организацијата им овозможува на 
претпријатијата да го прилагодат протокот и обемот на нивните оперативни активности и да ја прошират 
дејноста, што е неопходно за раст на стопанската гранка. Но, малиот број на талентирани/квалификувани лица во 
ПЈР Македонија е фрагментиран во бројни мали фирми. Освен тоа, за поголемиот дел од дипломците од 
универзитетите не се смета дека се погодни за вработување бидејќи не биле изложени на меѓународни искуства, 
немаат соодветни технички и меки вештини, и менаџерска компетентност—главно поради тоа што барањата на 
индустријата и наставните планови на универзитетите не се усогласени, што наметнува тежок товар врз малите 
компании да ја обезбедат потребната обука. Ако ПЈР Македонија сака да оствари пораст во својата ИТ индустрија, 
мора не само да ги донесе универзитетските програми во 21-виот век, туку и да понуди поволности за компаниите 
што спроведуваат сопствена обука. Со оглед на малата големина на пазарот, земјата исто така треба да учествува 
во регионални програми што обезбедуваат сертификати и квалификации признаени од индустријата. На крајот, 
владата може да ја искористи агендата за дигитални вештини за да ги доквалификува недоволно вработените, 
особено младите, малцинските групи, и жените. 
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190. За да привлече меѓународни компании и да го одржи растот на ИКТ, земјата треба да продолжи со 
поедноставување на деловната регулатива и да разгледа можност за отворање на ИТ парк. Надлежните 
органи треба да ја зајакнат законската заштита на интелектуалната сопственост (ИС) и компјутерската безбедност 
и да градат ИС и дигитални капацитети—неопходни за индустрија вкоренета во иновации и ИиР. За успешен ИТ 
парк, надлежните органи треба да усвојат закони поволни за индустријата во домените на инвестиции, даноци, 
трговска размена, квоти, царински постапки, и работни односи. Опстојувањето на паркот исто така ќе зависи од 
концентрацијата на човечки ресурси и придружни фирми. Таков комплекс би требало да ги намали трошоците за 
основање и работење, и да ги олесни постапките за отпочнување и водење на бизнис. Деловен парк обезбедува 
индиректни вработувања на приближно три работници за секој работник директно вработен во ИТ за 
придружните потреби како што се комуналните услуги, патиштата, кафетерии, и обука. 
 
191. ПЈР Македонија може да го прошири пазарот за ИТ услуги, но само со одржан развој на брендот и 
користење на сознанија за пазарот за да допре до целната публика. За да се изгради силен бренд неопходно е 
да се спроведува конзистентен и соодветно насочен маркетинг, учество на меѓународни манифестации, и 
организирање на роуд-шоу настани. Иницијативите за подобрување на брендот на земјата се спорадични и 
некоординирани. На државните институции им недостасуваат меѓународни искуства и знаења потребни за 
промовирање на ИКТ индустријата. ИТ фирмите, кои се мошне мали, немаат доволно ресурси и персонал за 
промовирање на меѓународно ниво. Владата може да го промовира деловниот сектор ИТ услуги на краток и 
среден рок преку создавање на координирана стратегија за маркетинг и брендирање прилагодена за целните 
пазари, можеби преку проширување на онлајн присуството на земјата, проширување на опфатот на пазарот преку 
учество на меѓународни саемски манифестации и организирање на регионални дигитални самити. 
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4.7 Поддршка за осовременување и конкурентност на земјоделството 
 
192. Секторот земјоделство и агробизнис е еден 
од главните во економијата на ПЈР Македонија, но 
растот забавува. Во 2015 година примарното 
земјоделско производство сочинуваше 11 проценти од 
БДП, а производство на прехранбени производи, 
пијалаци и тутунски производи сочинуваше 3 проценти. 
Но, уделот на примарно земјоделско производство во 
БДП опаѓа, а растот, особено во преработувачката 
индустрија, значително забавува (Слика 4.53). Сепак, се 
забележува подобрување во трговскиот биланс на 
примарни земјоделски производи, каде е остварен мал 
суфицит (Слика 4.54). За разлика од тоа, од доцните 
1990-ти години увозот на преработки се зголемува 
многу побрзо од извозот, што доведува до значителен 
трговски дефицит (Слика 4.55). 
 
193. Во изминатите пет години прехранбените 
производи сочинуваат приближно 10 проценти од 
вкупниот извоз. Главните земјоделски и агробизнис извозни производи се свеж тутун, приготвени пецива, вино, 
преработен зеленчук, сафлорово и сончогледово масло, и свеж зеленчук и овошје (Табела 4.3). Во 2016 година 
овие производи сочинуваа две третини од агробизнис извозот на ПЈР Македонија, а непреработениот тутун, 
врвниот извозен производ, сочинуваше 2,5 проценти од вкупниот извоз. Иако јагнешкото месо е традиционален 
извозен производ околу божиќните и велигденските празници, извозот на јагнешко месо опадна од годишен 
просек од 150.000 грла во раните 2000-ти години на 100.000 во 2016 година. Главните пазари за примарни 
земјоделски производи извезувани од државата се Западен Балкан, ЕУ, и Русија. Во 2016 година Србија 
сочинуваше 21,2 проценти од извозот на примарни земјоделски производи и 31 проценти од извозот на 
преработки и пијалаци од ПЈР Македонија, а Русија 20,4 проценти од извозот на примарни прехранбени 
производи, потоа Бугарија (7,7 проценти), Италија (,.7 проценти), и Германија (6,2 проценти). Србија исто така е и 
голем извозник на прехранбени производи во ПЈР Македонија, сочинува 19,9 проценти од увозот на примарни 
прехранбени производи и 22,4 проценти од увезените преработки. Земјата исто така увезува значителни 
количества на земјоделски производи од Грција, Германија, Полска, Бугарија, и Бразил (Табела 4.4). 

Слика 4.54: Извозот на примарни земјоделски 
производи расте... 

(Размена на примарни земјоделски производи, 1998-16, 
УСД милиони) 

Слика 4.55: …но трговскиот биланс за преработки се 
влошува. 

(Размена на преработки на прех. произ. и пијалаци, 1998-
16, УСД милиони) 

  
Извор: Пресметки на авторите според UNComtrade. Извор: Пресметки на авторите според UNComtrade. 
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Слика 4.53: Растот кај агро-прехранбените системи опаѓа 
од 2010. 

(Пораст на додадена вредност, прилаг. За инфлација, по 
сектор, 2000-15) 

 
Извор: Персонал на СБ со користење на податоци од базата 
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Табела 4.4: Тутунот е клучната земјоделска извозна стока на ПЈР Македонија. 

(Главните извозни стоки на ПЈР Македонија) 
Рангирање Група на производи 2016 вредност (УСД ‘000) Извоз од секторот, процент Пораст 2012-16 

1 Непреработен тутун 118.120 21,2% -2,7% 

2 Леб, пецива, колачи, 
бисквити 60.979 10,9% 28,2% 

3 Вино од свежо грозје 52.781 9,5% -27,2% 

4 Зеленчук, приготвен или 
конзерв. 26.733 4,8% 26,5% 

5 Јаболка, свежи 23.893 4,3% 10,7% 

6 Сончогледово или 
сафлорово масло 19.365 3,5% 40,6% 

7 Зеленчук, свеж или 
разладен 18.840 3,4% 48,7% 

8 Брокули или зелка 17.496 3,1% 57,9% 
9 Грозје, свежо 16.242 2,9% 3,2% 

10 
Изработки од зеленчук, 
овошје, јатки или други 
делови од растенија 

14.274 2,6% 2,0% 
 

Извор: Пресметки на авторите според податоци од WITS и UN COMTRADE. 
 
Табела 4.5: Главните трговски партнери на ПЈР Македонија за земјоделски производи и агробизнис се Србија, Русија, и 

ЕУ. 
(Трговски партнери, увоз и извоз на примарни и преработени прехранбени производи и пијалаци) 

Извоз Увоз 
Примарни Преработки Примарни Преработки 

Србија 21,2 Србија 31,0 Србија 19,9 Србија  22,4 
Русија 20,4 Хрватска 11,3 Грција 10,8 Германија 7,4 
Бугарија 7,7 БиХ 7,7 Еквадор 10,3 Бугарија 7,3 
Италија 6,7 Германија 6,1 Турција 7,5 Полска 6,7 
Германија 6,2 Италија 5,9 Бразил 7,0 Хрватска 6,1 
Романија 4,3 Албанија 5,9 БиХ 5,5 Бразил 5,3 
Полска 4,2 Романија 4,0 Индија 4,3 Австрија 5,1 
Хрватска 4,1 Црна Гора 3,8 Кина 3,4 Италија 4,8 
БиХ 3,5 САД 3,1 Виетнам 3,0 БиХ 4,7 
Албанија 2,7 Словенија 2,9 Хрватска 2,5 Грција 3,4 

 

Извор: Пресметки на авторите според податоци од WITS и UN COMTRADE. 
 
194. Итна е потребата ПЈР Македонија да го осовремени своето земјоделство и агробизнис индустрија, 
што и натаму играат витална улога во економијата. За да се зголеми извозот од оваа гранка, домашните јавни 
политики треба да обезбедат производителите и преработувачите на прехранбени производи да ги добијат 
вистинските поволности да станат попродуктивни и поконкурентни—особено поради фактот што продуктивноста 
на земјоделската работна сила во државата е пониска отколку во соседните земји. И покрај пристапот до плодно 
земјиште, водни ресурси, поволна клима, и близина до извозни пазари, просечниот македонски фармер 
произведува помалку од една третина од просечниот фармер во ЕУ-28 (Слика 4.56). Трансформацијата на 
земјоделството ќе наметне потреба од повеќедимензионален приод за надминување на пречките како што се 
фрагментираноста на земјоделското земјиште, немање на економика на обем, ограничен пристап до кредити, 
ниски вложувања во ИиР, недостатоци кај инфраструктурата и услугите за унапредување на земјоделството, 
немање на пазарна ориентација, застарени трудово интензивни земјоделски технологии, и низок квалитет на 
човечкиот капитал. Фокусираност на одржлив агробизнис исто така ќе биде од клучно значење за подобрување 
на стандардите и продуктивноста, како и градење и зајакнување на конкурентни синџири на вредност, и 
подобрување на пристапот до пазарите и регионална интеграција. 
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195. Структурната трансформација на 
земјоделството е од централна важност и за 
намалување на сиромаштијата, поттикнување на 
општествена вклученост, и стеснување на рурално-
урбаниот јаз. Руралната сиромаштија во ПЈР 
Македонија беше блиску до 30 проценти во 2015 
година, значително повисоко од 17 проценти, колку 
што изнесува процената за урбаните подрачја. Уште 
поважно, тој јаз не се стеснува во последните години, 
и покрај напредокот што го остварува земјата во 
намалување на сиромаштијата; на руралните 
подрачја им требаат повеќе можности за 
заработувачка за да почнат да го достигнуваат 
урбаниот животен стандард. Во 2016 година 45,2 
проценти од руралното население и 38,5 проценти од 
луѓето што живеат во градски и приградски населби 
во претежно рурални подрачја биле под прагот на 
релативна сиромаштија (60 проценти од статистички средното ниво на потрошувачка) или општествено 
исклучени, што се дефинира како лоши услови за живот и слаба поврзаност со пазарот на работна сила. Бидејќи 
повеќето од луѓето што живеат во рурални подрачја заработуваат од земјоделство или активности поврзани со 
земјоделството, подобрување на продуктивноста и конкурентноста на земјоделците е од критично значење за 
подобрување на нивото на приходи и намалување на сиромаштијата. 
 
196. Продуктивноста на фармите е намалена поради фрагментираноста на земјиштето во ПЈР 
Македонија. Во 2013 година 71,4 проценти од фармерите имале во сопственост помалку од еден хектар земјиште, 
а 95 проценти имале во сопственост помалку од пет хектари. Иако овие проценти се само за малку пониски во 
споредба со Косово, Црна Гора, и Србија, сепак се многу повисоки во споредба со другите соседни земји и 
трговските партнери. Земјоделството во ПЈР Македонија се состои од голем број на многу мали некомерцијални 
фарми со многу мали стопанства. Во 2013 година најмалите фарми (помалку од €2000 производство) сочинуваа 58 
проценти од сите фарми во ПЈР Македонија, во споредба со 41 процент во ЕУ-28. Оваа фрагментираност на 
земјиштето, што претставува заостаток од распадот на стариот задружен систем на земјоделство, е дополнително 
влошена од нефункционалности на пазарот на земјиште и субвенции коишто не ги поттикнуваат/мотивираат 
фармерите да ја подобруваат продуктивноста на нивните фарми. 
 
197. Недостатоците на пазарот на земјиште се значителна пречка за инвестиции и банкарско 
кредитирање на земјоделството и агробизнисот. Денационализацијата пренесе големи површини земјиште на 
првичните сопственици, како и приватизацијата на земјиште во државна сопственост, но честопати сопственоста е 
поделена помеѓу членови на семејство. Исто така, голем дел од земјиштето не е се обработува. Големи површини 
што сé уште се во државна сопственост сочинуваат 34–41 проценти од вкупното земјоделско земјиште. Во 
моментов, поради сложените околности на пазарот на земјиште, земјоделското земјиште не може да служи како 
залог. Единствена можност за откуп на поголеми површини земјоделско земјиште (дури и за мали новоосновани 
претпријатија за примарно производство) е или откуп на компанија што веќе има договор за закуп на државно 
земјиште, или доставување на понуди на повремените повици од државата за доделување на договори за закуп. 
Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост (ЗЗДС) дозволува продажба на приватниот 
сектор, и во следните неколку години таквите продажби ми можеле да имаат големо влијание врз продуктивноста 

Слика 4.56: Продуктивноста на трудот во земјоделството во 
ПЈР Македонија е меѓу најниските во Европа.  
(Продуктивност на трудот во земјод., 2013, EUR) 

 
Извор: Пресметки на авторите според податоци од Eurostat. 
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во земјоделството и да генерираат до €500 милиони153 приходи. Бидејќи најголемиот дел од површините ЗЗДС се 
веќе консолидирани, тоа му овозможува на приватниот сектор добар начин да постигне економика на обем. 
Досега искористеноста на ЗЗДС беше на ниско ниво, но може да ослободи големи површини за продажба или 
закуп. За да се забрза ова, владата треба да ја расчисти сопственоста на ЗЗДС и да создаде систем за конкурентски 
тендери. 
 
198. Дарежливата поддршка на ПЈР Македонија за земјоделството и агробизнисот не поттикнува раст на 
продуктивноста. Од 2010 до 2015 година буџетските трансфери кон земјоделството сочинуваат 1,1 проценти од 
БДП, речиси 60 проценти повеќе од просекот во ЕУ-28. Субвенциите за поддршка на пазарот и директни плаќања 
(ППДП) сочинуваа 80 проценти од буџетот за земјоделство, што остава само 10 проценти за рурален развој и 10 
проценти за сите други функции (Слика 4.57). Директни субвенции поддржуваат само неколку производи. Иако 
тутунот придонесува само 5,1 проценти од вкупниот економски производ во земјоделството, добива 27,7 проценти 
од вкупните ППДП (€100 милиони, €4.350 за секое домаќинство-тутунопроизводител). Полјоделските култури 
добија 14,9 проценти од ППДП, потоа следува одгледувањето на овци и кози (4,5 проценти); лозови насади, 
грозје, и вино (1,2 проценти); добиток (9,3 проценти); млеко (8,4 проценти); и овошје и зеленчук (5,2 проценти). За 
жал, субвенциите не се поврзани со производните резултати. Тие се програма на прости парични трансфери со 
малку стимулации за фармерите да ги осовременат нивните практики. Не може да се каже ни дека субвенциите во 
земјоделството направиле многу за олеснување на сиромаштијата. Владата треба да почне да го пренасочува 
своето финансирање од ППДП кон програми за рурален развој фокусирани на продуктивноста. Процесот е веќе 
започнат: поголем дел од државниот буџет сега оди кон стратегиски рурален развој, како што е поддршка за 
диверзификација, конкурентност на земјоделството, и управување со природни ресурси. Зголемено финансирање 
за руралниот развој произлегува од приоритетите за продуктивност поставени во владината Национална 
стратегија за земјоделство и рурален развој 2014–20. 
 
  

                                                           
153 Проценка на екипата од СБ. 
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199. Преработката на прехранбени производи 
може да придонесе кон растот на индустриското 
производство и БДП, но структурни предизвици го 
прават помалку конкурентно. Во 2011 година154 
преработката на прехранбени производи сочинуваше 
29,5 проценти од додадената вредност во 
индустриското производство и приближно 4 
проценти од БДП, повисоки нивоа од било која 
споредлива економија со расположливи податоци. 
Во ПЈР Македонија има околу 8.000 претпријатија за 
преработка на прехранбени производи, претежно 
МСП. Нивниот економски резултат од  €2.000 по 
вработен е далеку под просекот за ЕУ од € 40.000 по 
вработен, и нема доволна вертикална интеграција. 
Нискиот капацитет на фирмите во земјата и бавното 
темпо на усогласување со стандардите на ЕУ се 
пречки за конкурентност на големите пазари. Додека 
некои извозно ориентирани потсектори, како што се 

овошје и зеленчук, вино, и месо, користат современа опрема, на фирмите сепак им недостасува капацитет да 
бидат конкурентни. Исто така, поголемиот дел од производствените погони не поседуваат финансиски ресурси 
потребни за исполнување на стандардите на ЕУ за хигиена и безбедност на храна. Средства од IPARD би можеле а 
донесат во секторот финансиски средства потребни за осовременување на агро-преработките. 
 
200. Иако стандардите за безбедност на храната во земјата се подобрени, јавните политики за 
безбедност на храна, ветеринарни и фитосанитарни политики сé уште не се усогласени со стандардите на 
Acquis Communautaire на ЕУ, за што е свесно и Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. ВО изминатите неколку години системите добија значителна поддршка од Инструментот за 
претпристапна помош за усогласување на домашното законодавство со EU Acquis Communautaire—правата и 
обврските што важат за сите земји-членки на ЕУ.155 Од 2014 година различни институции спроведуваат инспекции 
во земјоделството. Иако локалните самоуправи немаат експлицитни надлежности во земјоделството, повеќето 
општини вработуваат персонал во служби за земјоделство и заштита на животната средина, претежно за 
советување на локалните фармери. Усогласувањето на стандардите за безбедност на храната со условите на ЕУ е 
од клучно значење за успешен раст на прехранбено-преработувачката индустрија и слободното движење на 
земјоделски производи на пазарот. 
 
201. Надворешно-трговската либерализацијата создаде значајни можности за економијата на ПЈР 
Македонија, иако предизвиците на домашниот пазар и натаму се присутни. Членството на ПЈР Македонија во 
СТО и ЦЕФТА, отпочнувањето на разговори за членство со ЕУ, и билатералните договори за слободна трговија 
доведоа до етапни намалувања и на царинските и на нецаринските бариери. Како резултат од тоа, агробизнисот 
оствари придобивки од пристапот до странски пазари и намалени трошоци за влезните ресурси. Сепак, има 
одредено негативно влијание пореди давачки на пазарите-дестинации што се определуваат во текот 
жетвата/бербата и одредени увозни квоти за важни категории на земјоделски производи. Предвидлив царински 
режим би им овозможил на претпријатијата од агробизнисот  да планираат подолго време пред почетокот на 
сезоната на преработка, што е од критично значење и за набавки на суровини и за договарање на количества за 
испорака. Но, синџирите на вредност во агробизнисот во ПЈР Македонија се изолирани оди производителите се 
под притисок да ги задржат нивните удели на домашните пазари, особено со појавата на нови синџири на 

                                                           
154 Последна година за која има споредливи податоци. 
155 European Commission (2015). 

Слика 4.57: ПЈР Македонија треба да продолжи да 
пренасочува расходи од ППДП кон рурален развој. 

(Расходи во земјоделство по функција, сегашни цени, милиони 
МКД, 2011-16) 

 
Извор: Пресметки на авторите според податоци од домашните 

институции и АФПЗРР. 
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супермаркети. За да просперира преработувачката дејност фирмите ќе треба да вложат во подобрувања на 
ефикасноста, да усвојат процеси и производи со повисок квалитет, и да најдат начини да искористуваат 
економика на обем и опфат. Владата може да помогне преку отворање на пристап до финансии за агробизнисот и 
со градење на државната инфраструктура за квалитет за подобра усогласеност со регулативите на ЕУ. Поле 4.5 
наведува примери за проблемите и можностите за раст во индустријата за вино. 
 

Поле 4.15: Трансформацијата на винската индустрија во  ПЈР Македонија  
 
Виното од ПЈР Македонија традиционално се извезуваше како евтин наливен производ, но индустријата се трансформира 
со нови бутик-винарии коишто имаат подобар квалитет и подобро брендирање. Освен седумте големи производители 
што доминираат во извозот на наливно вино, сé поголем е бројот на мали  и средни винарии што произведуваат вино во 
шишиња. СДИ во винската индустрија досега беа занемарливи; нивната перспектива ќе зависи од способноста на 
винариите да преминат кон производство на вино во шишиња и да воспостават воочливо брендирање. Винариите исто 
така треба целосно да ги искористат квотите за вино во шишиња на пазарите на ЕУ и да продрат на пазарите што ги 
одликува брз раст, иако и за тоа ќе бидат потребни координирани напори од страна на производителите. Локалните 
винарии се соочуваат со интензивна глобална конкуренција и сé поголем вишок на вино во ЕУ, што ги намалува цените. 
Во текот на изминатата декада просечната искористеност на капацитетите на винариите во ПЈР Македонија беше 45 
проценти, а индустријата се соочува со растечки проблеми со ликвидноста.a Потребно е здружено делување за 
брендирање на вината од ПЈР Македонија на целните пазари, што може да биде успешно само доколку има широки 
договори за споделување на трошоците помеѓу винариите, и ако во договорите со лозарите се вградени параметри за 
квалитет. На крајот, за подобрување на квалитетот на грозјето ќе биде потребно копачење на постојните и поставување на 
нови лозови насади, што е скапо и долготрајно. 
 
a Маневска-Тасевска, Гордана (2006). Економска анализа на македонското лозарство: преглед на конкурентноста на лозарскиот и 
винарскиот сектор 
Извор: Авторите. 
 
202. Има можности за поврзување на земјоделството со туризмот и ИКТ. Туризмот станува сé позначајна 
гранка и главните туристички пазарни сегменти бараат уникатни македонски кулинарски дестинации. Бидејќи 
купувањето на локално произведени прехранбени производи  може да генерира повеќе економски придобивки, 
ова е голема можност за чинителите поврзани со туристичките дестинации да ги мултиплицираат ефектите од 
туризмот. Потребни се мерки и инвестиции за стимулација на развивање на прехранбени производи и 
подобрување на вештините за дизајн, пакување, брендирање, и определување на цени. Индустријата за ИКТ исто 
така може да помогне во градењето на земјоделски синџири на вредност, иако досега голем број на фармери сé 
уште немаат пристап или способност да користат ИКТ на продуктивни начини за да се поврзат со угостителски 
или туристички субјекти. Со посредство на ИКТ земјоделските производители можат полесно да дојдат до 
информации за играчите и цените на пазарот, квалитетно семе, кредити и осигурувања, водоснабдување на 
наводнување, грижа за добитокот, и нови технологии. Искуството од Хаваи илустрира како силна поврзаност меѓу 
земјоделството и туризмот се полезни за двата сектори.156 
 
4.8 Предизвици за раст во некои од индустриските гранки 
 
203. Анализата на неколку избрани стопански гранки потврдува дека анализираните потешкотии 
претставуваат пречки за инвестиции во различни сектори. Ползувајќи ги неодамнешните анализи спроведени 
во (1) земјоделство и агробизнис; (2) моторни возила; (3) текстил и облека; (4) туризам; и (5) информатички и 
комуникациски технологии (ИКТ), може да се воочат одлики што се заеднички за различни сегменти на 
економијата, а кои ги потврдуваат резултатите што произлегуваат од ова поглавје. Од анализата на главните 
фактори што поттикнуваат или одвраќаат СДИ произлегуваат некои заеднички пораки од петте стопански гранки. 
Прво, недоволната интеграција во странски пазари (и малиот обем на домашниот пазар) значи дека на странските 

                                                           
156 Cox et al. (1995), Does Tourism Destroy Agriculture? Annals of Tourism Research, 22 (1), 210-213. 
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инвеститори можеби ќе им биде тешко да постигнат економика на обем. Второ, ограничените вештини на 
работната сила и слабиот капацитет за привлекување и задржување на талентиран персонал ги демотивира 
странските инвестиции. Трето, ограничената способност на домашните фирми да иновираат и усвојуваат 
технологии е голема пречка, особено за инвеститори заинтересирани за сектори со повисока додадена вредност. 
Четврто, недостатоците во врските за транспорт и трговска размена ги зголемуваат трошоците и времето за 
деловно работење во сите стопански гранки. Кај моторните возила, текстил и облека, и туризмот, недостатокот на 
пазарна конкуренција е значителен проблем, особено за активности со повисока додадена вредност. 
Неефикасноста и недоволната независност на правосудниот систем на државата предизвикуваат сомневања кај 
странските инвеститори што сакаат да ги продлабочат нивните ангажмани во сегментите моторни возила и 
текстил и облека (Табела 4.5, видете Анекс 4 за подетална дискусија). 
 
204. Дополнителните пречки за инвестиции се разликуваат помеѓу индустриските гранки. Освен 
пречките што се заеднички, секоја од петте индустриски гранки се соочува со дополнителни фактори специфични 
за конкретната индустриска гранка што попречуваат инвестирање. На пример, инвестициите во земјоделството и 
агробизнисот се ограничени поради расцепканоста на сопственоста врз земјиштето и слабите институционални 
капацитети на ниво на министерства и локални самоуправи. Инвестициите во областа моторни возила се 
соочуваат со потешкотии во однос на пристапот и трошоците на финансиските услуги и ниските јавни инвестиции 
во истражувања и развој. Странските инвестиции во информатичките и комуникациските технологии се 
попречени од неадекватна рурална инфраструктура за широкопојасни услуги и недоволно развиена соработка 
меѓу фирмите за ИКТ и универзитетите и стручните училишта. Странските инвестиции во производството на 
текстил и облека изостануваат поради отсуство на развој на сопствени линии на производи и поради прекини во 
напојувањето со електрична енергија, при што текстилната индустрија беше единствената од петте индустриски 
гранки што наведе пречки поврзани со прекини во напојувањето со електрична енергија. На крајот, инвестициите 
во туризмот се попречени од бирократска “папирологија”, поткуп и неформални плаќања (Табела 4.5). 
 

Табела 4.6: Тесни грла за инвестиции во одредени стопански гранки во ПЈР Македонија 

Индустрија 
Теми 

Фактори на 
побарувачка 

Фактори на производство Главни влезни ресурси 
(инпути) 

Институции 

Земјоделство и 
агробизнис 
 

 Фрагментирана сопственост 
врз земјиште 
Немање на капацитет за 
привлекување и 
задржување на 
квалификувана работна 
сила 
Ниски вложувања во ИиР и 
ограничено усвојување на 
технологии 
Слаба механизација на 
примарно производство; 
Ниска конкурентност на 
агробизнис 

Слаба компетентност и 
квалитет на логистички 
услуги 
Недоволна транспортна 
инфраструктура за 
активности со повисока 
додадена вредност 
Ограничен пристап до 
финансирање, особено 
за мали сопственици 

Слаб институционален 
капацитет на ниво на 
министерства и локални 
власти, што влијае врз 
креирањето на јавни 
политики, 
спроведувањето, и 
искористувањето на 
приватни инвестиции . 

Моторни возила Мал домашен  и 
странски пазар. 

Недостаток на поврзаност 
меѓу локалните и странските 
фирми 
Неадекватни способности на 
постојните фирми 
(софистицираност, 
иновации, и усвојување на 
технологии)  

Слаба компетентност и 
квалитет на логистички 
услуги 
Ограничен квалитет на 
патна, железничка, и 
воздухопловна 
инфраструктура 
Слаба пристапност и 

Отсуство на јавни 
инвестиции во 
истражувања и развој  
Слаби институции за 
образование и обука 
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Извор: Персонал на Светската банка. 
 
  

Отсуство на инвестирање  
во обука за оспособување 
во фирмите за компоненти 
за моторни возила 
Недостаток на 
квалификувани работници и 
расположливост на вештини 

високи трошоци за 
финансиски услуги (на 
пр. заеми) за 
инвестирање во 
активности со додадена 
вредност. 

Информатички и 
комуникациски 
технологии 
 

Мал домашен 
пазар. 

Неадекватна рурална 
инфраструктура за 
широкопојасни услуги 
Слаб интерес за интернет 
услуги во рурални подрачја. 

Недоволен број и чести 
преминувања (од едно 
на друго раб. место) на 
добри програмери 
Недоволно развиена 
соработка меѓу ИКТ 
фирми и универзитети и 
стручни училишта  

Отсуство на ризичен 
капитал и капитал за 
раст, што отежнува ИиР 
и развој на производи 

Текстил и облека Нема развој на 
сопствени 
производи 
(претежно лон 
производство) 

Недоволна работна сила и 
вештини 
Слаби капацитети на 
фирмите (деловна 
софистицираност, 
апсорпција на технологии и 
иновирање) 
 

Несигурност на испорака 
на меѓународни пратки 
Ограничена достапност 
на финансиски услуги 
Прекини во напојување 
со елек. енергија (1,2 
месечно) и загуби (3,4% 
од годиш. продажба) 

Слаб институционален 
капацитет на ниво на 
министерства и локални 
власти, што влијае врз 
креирањето на јавни 
политики, 
спроведувањето, и 
искористувањето на 
приватни инвестиции. 

Туризам  
 

 Недоволна расположливост 
на работна сила и вештини 
за активности со повисока 
додадена вредност 
Слаби капацитети на 
фирмите (деловна 
софистицираност, 
апсорпција на технологии и 
иновирање) 
 

Ограничени финансиски 
услуги 
Слабости во 
транспортната 
поврзаност (опфаќа и 
недостатоци во 
инфраструктурата и 
логистиката) 
Ограничена достапност 
на висококвалитетни 
транспортни услуги. 

Бирократска 
“папирологија” 
Неформални плаќања и 
поткуп за пристап до 
комунални услуги, 
одобренија, дозволи, и 
даноци. 
Правниот и 
правосудниот систем се 
неефикасни и со 
недоволна независност 





Систематска Дијагностика На Земјата | Постигнување Посветла Иднина За Сите

Никола Мартиновски
Девојче – циганче

Благица се грижи за нејзиниот 5-годишен син 
и нејзината постара мајка, која има проблеми 
со одењето. Сите живеат во Велес. Таа добива 
социјална помош и нејзиниот брат во Германија 
од време на време испраќа пари. Сепак, таа 
сака да работи така што ќе може подобро да 
се грижи  нејзината фамилија, но подолго време 
се нема пријавено бидејќи има малку работни 
места, кои ја нудат флексибилноста што ѝ е 
потребна за да се грижи за нејзиното семејство. 
Работодавците мислат дека наскоро ќе 
има повеќе деца и ќе оди на долго породилно 
отсуство или дека нема да биде посветена 
поради барањата на семејството. Таа беше 
советувана да напише во својата апликација 
за работа дека не планира да има повеќе деца и 
дека нејзиниот син има некој да се грижи за него 
ако се разболи. Сепак без успех, иако гледа мажи 
со слични квалификации дека вработуваат. 
Дури и ако најде краткорочна работа, таа знае 
дека ќе треба да чека неколку месеци за да ја 
добие повторно социјалната помош откако 
ќе истече нејзиниот договор. Таа, исто така, 
е загрижена за критиките од роднините и 
соседите околу секојдневното напуштање на 
куќата, наместо да остане дома за да се грижи 
за своето дете и мајка.

Поглавје 5. Патека II: Развој на 
конкурентен и приспособлив човечки 
капитал и надминување на недостигот 
од можности
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5. Човечки капитал и надминување на недостигот од 
можности 

 
Со намалувањето на работната сила и нискиот раст на 
продуктивноста, ПЈР Македонија мора директно да се справи со 
високата структурна невработеност и високата неактивност, особено 
кај одредени групи. Земјата сега мора целосно да ја искористи 
својата популација за да ги зголеми производството и приходите и да 
ја намали сиромаштијата. За да ги поттикне луѓето да бараат 
вработување, ќе биде неопходно да се намалат бариерите, да се 
препознае потребата од квалитетни вештини, да се подобри 
преминот од училиште до работа, да се подобри пристапот до 
информации, да се обезбедат попристапни опции за грижа на деца и 
постари лица, и да се креира флексибилна организација на работата, 
за да може повеќе луѓе да се приклучат кон работната сила. Исто 
така, ќе биде неопходно да се намалат дестимулациите за работа во 
приватниот сектор, како што се можностите за предвремено 
пензионирање, можностите за вработување во јавниот сектор и високите трошоци од губењето надоместоци или 
високите придонеси за социјално осигурување. Конечно, земјата треба да ги коригира социјалните норми или 
дискриминаторските практики што ги одвраќаат луѓето од работа. Премногу луѓе сè уште се сиромашни, а меѓу 
нив, етничките малцинства се премногу застапени. Поефикасен систем на социјална заштита би можел подобро 
да ги реши основните причини за сиромаштијата, особено ниската вработливост. Исто така, итно е потребна 
подобро управувана примарна здравствена заштита, што ќе се справи со таквите превалентни здравствени 
ризици како смртноста кај децата и незаразните болести. 

Слика 5.1: Теми за патека II 

 

 
5.1 Невработеноста е пречка за социјалната инклузија 
 
205. Повеќе и подобри работни места се од клучно значење за ПЈР Македонија да ги забрза 
намалувањето на сиромаштијата и социјалната инклузија. Зголемениот број вработени луѓе и повисоките 
приходи од труд (видете Глава 2) ги објаснуваат речиси сите промени во доходот на домаќинствата кај долните 40 
проценти во периодот од 2009 до 2015 година; недостигот од доход од труд е најрелевантниот индикатор на 
сиромаштијата. Освен тоа, земајќи ја проценетата еластичност помеѓу сиромаштијата и вработеноста во периодот 
од 2009 до 2016 година како показател, со тоа што секој процентен поен раст на вработеноста ја намалува 
сиромаштијата за 1,3 процентни поени (п.п.), зголемувањето на вработеноста за 10 поени ќе ја преполови 
сиромаштијата, а зголемувањето за 15 поени речиси ќе ја елиминира. 
 
206. За да стане општество од средна класа, како што е намерата на ПЈР Македонија, потребни се повеќе 
можности за работа за да се генерира повисок доход. Македонците не можат да влезат во средната класа, како 
што генерално ја подразбираат таму, освен ако еден член на домаќинството (по можност два) има стабилна 
работа и редовна плата157. Наоѓањето работа или добивањето подобра работа се смета за најбезбеден начин за 
оттргнување од сиромаштијата. Пожелни се подобро образование, иселување, поголемо вмрежување и повеќе 
деловни можности, затоа што доведуваат до подобри изгледи за вработување. Економската и социјалната 
мобилност се тесно поврзани со тоа дали домаќинствата може да генерираат доход од труд. Ова ја одразува 
визијата за работни места не само како начин да се добие приход, туку и како извор на самодоверба и средство за 
социјална кохезија158. 

                                                           
157 Давалос и сор. (2016). 
158 Светска Банка (2012б), Извештај за светскиот развој 2013: Работни места. 
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207. Бидејќи ниското учество во работната сила и невработеноста влијаат врз доходот од трудот, истите 
отежнуваат земјата да ја намали сиромаштијата и да ја зголеми инклузијата. Македонците со малку или без 
образование и оние кои се помлади и многу постари, најверојатно ќе бидат заробени во сиромаштија поради 
слабите можности за остварување доход. Затоа е неопходно да се препознае што влијае врз инклузијата во 
пазарот на трудот (Слика 5.2) и како дејствуваат факторите меѓу себе. 
 

 
 
208. Прво, замката на невработеност е висок трошок за работниците. За оние кои активно бараат работа, 
избегнувањето долги периоди на невработеност е од суштинско значење за задржување на вештините, како и за 
заработка на приходи, но може да биде неизводливо кога побарувачката на трудот е ниска. Ниските плати може 
да ја намалат стимулацијата кај делумно квалификуваните и квалификуваните работници за работа во приватниот 
сектор, доколку мигрирањето е опција или доколку нивните лични мрежи, што се користат за добивање 
информации и испраќање сигнали до работодавачите, може да им помогнат да добијат подобри платени работни 
места во јавниот сектор. А кај нискоквалификуваните работници, даночното оптоварување на трудот можеуште 
повеќе да ги намали платите, додека пристапот до социјални надоместоци би можел да обезбеди исто ниво на 
приход. Во меѓувреме, недостигот од релевантни вештини и од искуство специфично за работното место го 
отежнуваат вработувањето. Што подолго трае невработеноста, толку е потешко работниците да најдат работа, и 
на крај тие едноставно се откажуваат од работната сила. Конечно, работодавачите може да дискриминираат групи 
како етнички малцинства, постари работници и жени. 
 
209. Второ, постои замка на неактивност, особено за жените и постарите и нискоквалификуваните лица 
кои бараат работа. Дознаките, инвалидските или редиовните пензии и другите трансфери, што обезбедуваат 
амортизација што им овозможува на домаќинствата да функционираат без приходите на еден или повеќе 
членови, претставуваат дестимулација за работа. За нискоквалификуваните работници, даноците на трудот може 
да бидат превисоки за да прифатат вработување со ниски плати. Дури и луѓето кои сакаат да влезат на пазарот на 
трудот може да бидат обесхрабрени поради недостиг од прифатливи можности за грижа за децата или старите 
лица, недостиг од соодветен транспорт, нефлексибилни работни договори или недостиг од мрежа. Конечно, 
моќните социјални норми, особено оние што се поврзани со улогите во домаќинствата и одговорностите за грижа, 
претставуваат значителна пречка за жените. Овие фактори, особено ако се комбинираат, може да ги заробат 
луѓето во неактивност и во одредени моменти и во текот на возрасните години. 

Замка на невработеност
Стимулации
• Политика на мигрирање
• Вработување во јавниот сектор
• Социјални бенефиции -

Даночен систем
• Условни плати

Пречки
• Технички/социоемоционал

ни вештини
• Искуство специфично за 

работното место

Социјални норми
• Дискриминација

Замка на неактивност
Стимулации
• Дознаки
• Рано 

пензионирање/инвалидитет
• Социјални бенефиции -

Даночен систем

Пречки
• Мрежи за информирање
• Грижа за деца и стари лица
• Транспорт
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Социјални норми
• Семејни обврски

Слика 5.2: Различни фактори влијаат врз учеството во работната сила и невработеноста во ПЈР Македонија. 

Предизвик 
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5.2 Причините за ниската вработеност се вкоренети во побарувачката 

и понудата  
 
210. Иако се движи надолу, невработеноста е сè уште висока. Намалувањето на невработеноста што 
започна во 2011 година е важно од најмалку две причини: (1) Зголемениот број работни места доведе до 
повисоки примања што им овозможија на многу сиромашни семејства да излезат од сиромаштијата, а 
дополнителниот заработувач овозможи многу ранливи семејства да станат дел од средината класа. (2) 
Дополнителната побарувачка за работна сила што произлезе од повисоките инвестиции беше задоволена со 
понуда на работници подготвени да ги преземат тие работни места. Сепак, континуираната висока структурна 
невработеност е загрижувачка, поради тоа што имплицира дека вештините на многу работници може да се 
намалуваат, и колку подолго тие се неактивни, толку помалку привлечни им се на работодавачите. Исто така, 
поголема е веројатноста работниците кои се невработени долгорочно да се откажат од работната сила или да се 
пензионираат порано. 
 
211. ПЈР Македонија нема доволно можности за вработување за оние на работоспособна возраст. За 
работниците од продуктивна возраст, особено мажите, главниот проблем јасно се работните места, а не желбата 
за работа. Во 2016 година, активно барале работа 92 проценти од мажите во продуктивна возраст, од 25 до 54 
години, но само 73 проценти биле вработени (Слика 5.3). Овие бројки, што малку се разликуваат од 2010 година, 
се карактеристични за слабите пазари на труд што нудат малку можности за лицата кои бараат работа. За жените, 
учеството е многу помало со 65 проценти, а вработувањето е со уште пониски 52 проценти. Јазот меѓу мажите и 
жените, исто така, се промени малку од 2010 година. Образованието не гарантира вработување: во 2016 година 
биле вработени само 69 проценти од работниците со високо образование, а 19 проценти биле невработени. Иако 
повеќе од нив имаат работни места за разлика од оние во другите групи, нивната стапка на невработеност, близу 
до онаа кај помалку образованите групи, го потврдува недостигот од побарувачка. 159 
 

Слика 5.3: ПЈР Македонија има голем дефицит во 
вработувањето. 

(Стапка на учество во работната сила (СУРС) и стапка на 
вработеност, 25-54 годишна возраст, 2010-17) 

Слика 5.4: Невработеноста кај младите е меѓу највисоките 
во ЕЦА. 

(Стапки на невработеност кај младите и возрасните, 2016 
година) 

 

 
 

 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоците од 
Порталот за вработување на ЈИЕ (ВИМЕС и Светска банка). 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци на Еуростат. 

                                                           
159 Кетл и сор. (2016). 
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212. Невработеноста е непропорционално висока кај младите луѓе. Повеќе од половина од активното 
население на возраст од 15 до 24 години е невработено, речиси двојно повеќе од стапката кај возрасните (Слика 
5.4). Додека стапките на невработеност се највисоки кај најмладите (од 15 до 19 години), во 2016 година тие 
учествуваа со четири проценти во вкупниот број невработени, но оние на возраст од 20 до 29 години учествуваа 
со 33 проценти. Порастот на невработените по 20-годишна возраст е резултат на приливот на пообразовани 
млади луѓе кои влегуваат на пазарот на труд. 
 
213. Жените и сите работници над 54 години имаат особено ниско учество и ниска вработеност. Помалку 
од 30 проценти од жените во работни години се вработени, во споредба со 43 проценти од мажите (Слика 5.5). 
Низ нивниот животен циклус, жените учествуваат на пазарите на труд помалку од мажите, и покрај тоа што во 
просек имаат повеќе образование. 160 Сепак, родовиот јаз во учеството на пазарот на труд е најголем кај оние со 
најниско образование. Само околу една третина од подобните жени со не повеќе од основно образование се на 
пазарот на труд, додека жените со високо образование учествуваат со речиси иста стапка. Во меѓувреме, 
работниците кои достигнуваат 55 години имаат тенденција да станат неактивни или да се пензионираат. Кај оние 
на возраст од 55 до 64 години, невработеноста е всушност помала отколку кај помладите групи, меѓутоа 
неактивноста е значително поголема (Слика 5.5). Покрај тоа, 25 проценти од македонските работници се 
пензионираат пред да стигнат до 65 години. На тој начин, се губи значителен дел од нивниот продуктивен живот, 
кога тие сè уште може да придонесат за економијата. 
 

Слика 5.5: Стапките на вработеност се особено ниски кај жените, младите и сите работници постари од 54 години. 
(Состојба на пазарот на труд според пол, 2016 година) (Состојба на пазарот на труд според возраст, 2016 година) 

 

 

 

 

Забелешка: Категориите не се исклучиви. Категоријата „невработени“ вклучува луѓе кои не бараат работа, но кои би сакале да работат и би 
можеле да започнат следната недела. Категоријата „вработени“ вклучува луѓе кои не работат, но кои ќе се вратат на претходната работа 

или ќе започнат нова работа следната недела. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АРС 2016.  

 
214. Премалку Македонци на работна возраст се вработени. Работниците губат во просек половина од 
нивниот продуктивен животен век, поради недостиг од учество во работната сила и невработеност. Во 2016 
година, ниските стапки на вработеност резултираа со загуба од околу 25 години, околу половина од 
продуктивниот живот на просечен работник (видете Глава 2). 
 

                                                           
160 Мојсоска-Блажевски (2016). 
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Слика 5.6: Искуството и техничките вештини се најсериозни проблеми за фирмите. 
(Процент на македонски фирми што посочиле проблем за вработување работници, 2015) 

 

  

 
Извор: Кетл-Бродман и сор. (2017б), врз основа на СТЕП анкета. 

 
215. Ниската стапка на вработување посочува на проблеми со побарувачката и понудата на работна 
сила. Глава 3 ја нагласува релативно малата алокативна ефикасност на македонските фирми: според СТЕП 
анкетата на работодавачите, само 25 проценти од фирмите побарале работници неодамна (автомобилската 
индустрија, каде што повеќето фирми вработуваа, беше нетипична),161 но околу 33 проценти од фирмите што 
вработуваа имаа потешкотии со наоѓање квалификувани работници (Слика 5.6), најчесто поврзани со вештините. 
Учеството во работната сила (понуда), исто така, е под очекувањата, особено за жените (особено оние кои се 
помалку образовани) и за оние кои се помлади од 25 години и постари од 55 години. Но, дури и за оние кои 
активно бараат работа, малата побарувачка носи закана од невработеност. Фирмите кои известуваат за проблеми 
во пополнувањето на подобрите работни места, како во ИКТ и автомобилски компоненти, нагласуваат недостаток 
на искуство и технички вештини. 
 
216. Во 2015 година, близу половина од анкетираните македонски фирми пријавиле јаз во вештините 
меѓу нивните сегашни вработени.162  Иако сите овие фирми се производители, ова сугерира општ недостиг од 
вештини што ги бара модерната економија. Всушност, јазот е најочигледен кај автомобилските компоненти, една 
од најбрзо растечките индустрии во земјата (Слика 5.7). Фирмите што неодамна имале проблем да најдат 
квалификувани работници (поради достапност, цена и квалитет), ги издвоиле вештините, врз основа на обуките и 
другите искуства што ги стекнале работници, како најзначајна пречка, надминувајќи ги очекувања за плата, 
трошоците за социјално осигурување и работните прописи. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
161 Кетл-Бродман и сор. (2017б). 
162 Кетл-Бродман и сор. (2017б). 
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217. Фирмите ги бараат сите видови вештини. 
Во 2015 година, далеку најбарани беа фабрички и 
машински оператори,163 но имаше консензус за 
важноста на целиот спектар вештини. Во согласност со 
резултатите на други места во регионот, во ПЈР 
Македонија, иако техничките вештини се од големо 
значење, вештините за лидерство, комуникација и 
решавање проблеми, исто така, се високо оценети. 
Меѓу личните карактеристики, највисоко е рангирана 
совесноста - способноста да се остане фокусиран на 
задачата и да се изврши работата. 
 
 
 
 
 
 

Слика 5.8: Македонските работници немаат искуство за 
пристап до работни места ... 

(Стапка на невработеност и искуство според возраст, 2016 
година) 

Слика 5.9: ... а нивните периоди на невработеност се 
долги. 

(Стапка на учество и времетраење на невработеноста 
според возраст, 2016 година) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АРС. 

 
218. Недостигот од искуство и долгите периоди на невработеност, од кои страдаат сите возрасни групи, 
се многу поврзани (Слика 5.8). Дури и кај повозрасните работници (45-54), речиси 60 проценти од тие што се 
невработени немале претходно работно искуство. Со стареењето на работниците, недостигот од искуство ја 
намалува веројатноста дека тие некогаш ќе добијат работа. Ова ја зајакнува перцепцијата на работодавачите 
дека, и покрај високата невработеност, тешко е да се најдат работници со искуство. Освен тоа, со стареењето на 
работниците, нивните периоди на невработеност стануваат подолги (Слика 5.9): За оние од 45 до 54, 
невработеноста во просек изнесува 11,5 години, доволно долго за работниците да изгубат значителен дел од 
нивните вештини и да станат ефикасно непогодни за вработување. Но, дури и кај младите работници, кои во 
просек биле невработени пет години, многумина ќе бидат обесхрабрени да најдат работа. 
                                                           
163 Кетл-Бродман и сор. (2017б). 
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Слика 5.7:  Многу фирми посочуваат дека работниците 
немаат соодветни вештини за своите позиции. 

(Процент на фирми што посочуваат поголем јаз во 
вештините, 2015) 

 
Извор:  Кетл-Бродман и сор. (2017б), врз основа на СТЕП анкета. 
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Поле 5.16: Иднината на работата во ПЈР Македонија 
 
Дигитализацијата, автоматизацијата на работното место и зголемената употреба на вештачката интелигенција во 
производството го сменија профилот на работните места во многу индустрии ширум светот. Најзначајно влијание извршија 
промените во природата на задачите што ќе ги решаваат работниците, со примена на нерутинска и когнитивна работа кај 
рутински и мануелни задачи (Табела Б5.1), како што се случи во ЕУ и во други напредни економии. Во практична смисла, 
ова значи, на пример, дека додека професијата електричар најверојатно ќе продолжи да опстои, денешниот електричар 
треба да користи и да се адаптира на брзото менување на технологијата, да може да решава проблеми и да биде 
ориентиран кон клиентите. 
 

Табела B5.1: Задачи вклучени во различни занимања  
Класификација Посебни задачи Примери на занимања 
Нерутинска 
когнитивна 
аналитичка 

Анализа на податоци / информации 
Креативно размислување 

Толкување информации на други лица 

Менаџери 
Професионалци - 

архитекти, инженери, 
адвокати, здравствени 

професионалци Техничари, 
ИТ специјалисти 

Нерутинска когнитивна 
интерперсонална 

Воспоставување и одржување лични односи 
Водење, насочување и мотивирање подредени 

Обучување и инакво развивање други лица  

Рутинска когнитивна Спроведување на истата задача точно како што е наведено 
Благајници, канцелариски 
службеници, продавачи, 

книговодители  

Рутинска мануелна 
Контролирање машини и процеси 
Правење повторувачки движења 

Приспособување темпо на брзината на опремата  

Монтери, оператори на 
машини, земјоделски 

работници 

Нерутинска 
мануелна физичка 

Управување со возила, механизирани уреди или опрема 
Користење раце за ракување со предмети, алатки или контроли 

Мануелна умешност 
Просторна ориентација 

Возачи, чистачи, келнери 

Извор: Прилагоден од Ридао-Кано, Ц. и Бодвиг, Ц. (2018), „Обединување: Надградба на машината за конвергенција на 
Европа“.  
 
ПЈР Македонија треба да се подготви за овие нови предизвици. За адаптација и успех на овој пазар што брзо се менува 
потребна е работна сила со напредни когнитивни вештини (на пример, критичко размислување и решавање проблеми); 
социјално-емоционални вештини (на пример, совесност, ориентација кон целта и способност за работа во тимови); и 
ажурирани технички вештини специфични за работата (на пример, дигитални, како и специфични професионални 
вештини). Силните когнитивни и социјално-емоционални вештини ги прават работниците покомплементарни во однос на 
технологијата и поеластични на промени, бидејќи тие се поспособни да учат и да се приспособуваат, да решаваат 
проблеми и да комуницираат добро со луѓето. Формирањето когнитивни и социјално-емоционални вештини започнува 
многу рано. Ова значи дека раното детство преку средното образование ги поставува основите за евентуалното 
континуирано адаптирање (т.е. учење како да се научи) и за надградување на техничките вештини специфични за 
работното место што се менуваат со технолошките промени. 
 
a Автор и сор. (2003). 
Извор: Автори, базирано врз Ридао-Кано, Ц. и Бодевиг, Ц. (2018) и Светска банка (2018г), Извештај за светскиот развој 2019: Промена на 
природата на работата 
 
5.2.1 Градењето човечки капитал и подобрувањето на образованието се важни и 

за инклузија во економијата и за личната благосостојба. 
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219. Состојбата на човечкиот капитал на ПЈР Македонија, нејзиното главно средство, брзо се влошува. 
Ова е вознемирувачки пошироко од последиците врз продуктивноста, бидејќи резултатот е влошување на 
општата благосостојба. Квалитетот на образованието се намалува веќе определено време; позитивните трендови 
во основните здравствени показатели, како што се стапката на смртност на новороденчиња и деца и стапките на 
имунизација, се чини дека назадуваат, а проблемите поврзани со незаразните болести (НЗБ) се зголемауваат. За 
најранливите, програмите за социјална заштита се едноставно несоодветни. 
220. Во последниве 15 години квалитетот на образованието опаѓа на сите нивоа, што може да се види од 
влошените резултати во меѓународните стандардизирани мерења: На пример, во Трендовите за меѓународни 
математички и научни студии (ТИМСС), што врши испитување на осмоодделенци, во 2011 година земјата покажа 
значително полоши резултати отколку во 1999 година. Просечниот резултат за математика се намалил од 447 на 
426, најнизок меѓу европските земји, а учениците кои го достигнале минималниот стандард („долната меѓународна 
референтна точка“) во математика паднале од 70 на 61 процент, а во наука од 73 на 53 проценти. Резултатите од 
Програмата на ОЕЦД за меѓународна проценка на учениците (ПИСА) слично се намалија помеѓу 2000 и 2015 
година, кога околу 70 проценти од 15-годишните ученици не постигнаа ниту основно владеење на математика и 
читање.164 Можеби не е изненадувачки, учениците во најгорниот квинтил постигнаа резултати како да имаат две 
училишни години повеќе од учениците во најдолниот квинтил.165  Нивоата на знаење во ПЈР Македонија се 
најниски меѓу другите слични земји, по оние во Косово (Слика 5.10). Помеѓу 2000 и 2015 година земјата, исто така, 
се оддалечи од предвидената оценка на ПИСА за нејзиниот БДП по глава на жител (Слика 5.11). Јасно е дека 
македонскиот образовен систем не ги оспособува учениците со потребните основни вештини. 
 

Слика 5.10: Повеќето македонски ученици покажуваат 
резултати под основното ниво во математиката. 

(Резултати од тестирањето ПИСА, 2015) 

Слика 5.11: Резултатите од ПИСА во ПЈР Македонија се 
под очекуваното ниво. 

(Резултати од тестирањето ПИСА, 2015) 

  
Забелешка: Босна и Херцеговина е исклучена од просекот на 

Западен Балкан. 
Извор: Светска банка (2018а), Преглед на јавните финансии во ПЈР 

Македонија. 

Забелешка: Резултатите од математиката и науката покажуваат 
слични резултати. 

Извор: Пресметки на авторите базирани врз ПИСА (ОЕЦД) и СРП. 

 

                                                           
164 Во ниво 1, учениците можат да одговараат на прашања поврзани со познати контексти каде што се дадени сите релевантни информации 
и прашањата се јасно дефинирани. Тие можат да ги идентификуваат информациите и да спроведуваат рутински постапки според директни 
инструкции во експлицитни ситуации. Тие можат да вршат акции кои се речиси секогаш очигледни и веднаш следат од дадените стимули 
(ОЕЦД 2014). 
165 Покрај тоа, кај учениците кои учат на албански јазик, околу 90 проценти не стекнале основно ниво на владеење по математика и 
читање. Светска банка (2016б), „Проценка на создавање работни места и трансформации на пазарот на труд, водени од странски 
инвестиции во производството во ПЈР Македонија“. 
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221. Дури и во многу раните години, образованието во ПЈР Македонија не ги оспособува децата, 
особено сиромашните, со соодветни вештини. Малку деца од 3 до 5 посетуваат предучилишна установа (Слика 
5.12); а само 0,3 проценти од децата од најсиромашниот квинтил го прават тоа. Дури и во најбогатиот квинтил 
само околу 55 проценти од децата посетуваат предучилишна установа, во споредба со над 80 проценти во Србија. 
166 Резултатот е тоа што кога тие ќе бидат доволно стари за основно училиште, повеќето деца може да не се 
подготвени за училиште. На пример, во студијата на УНИЦЕФ,167 што го наведува истражувањето на кластер на 
повеќе индикатори (КПП) за 2011 година,168 беше објавено дека иако речиси сите македонски деца на возраст од 
36-59 месеци биле во чекор со физичкиот развој, учењето и социоемоционалниот развој, само 43 проценти се во 
чекор со писменоста и математиката. Покрај тоа, предучилишниот јаз помеѓу урбаните и руралните средини е 
огромен (Слика 5.13): Присуството во урбаните области е над 37,5 проценти, а во руралните средини помалку од 6 
проценти. Сепак, јазот се затвора во основно училиште. 
 

Слика 5.12: Запишувањето и посетеноста во 
предучилишните установи се ниски, особено кај 

сиромашните... 
(Посетеност за 3-5 годишна возраст според квинтил на 

богатство, процент) 

Слика 5.13: ... и постојат големи разлики помеѓу 
руралните и урбаните области. 

(Присуство според ниво и рурални/градски области, 
процент) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на КПП истражување (2011 за ПЈР Македонија, околу 2014 година за земјите со кои се врши 

споредба), АРС и Светска банка (2018а), Преглед на јавни финансии во ПЈР Македонија. 
 
222. Навременото завршување на основното образование е во опаѓање, а уписот на сите нивоа е 
понизок отколку во другите слични земји. Во 1990-тите години, во ПЈР Македонија имаше значително 
зголемување на навременото завршување на основното образование, кое во 2002 година достигна 98 проценти 
(слика 5.13). Потоа, трендот се промени, паѓајќи на 85 проценти до 2015 година, најверојатно поради повисоките 
стапки на повторување и испишување. Во меѓувреме, запишувањето во други европски земји (Слика 5.14), 
вклучувајќи ги и соседите од Западен Балкан, дури и на примарно ниво, но највпечатливо за предучилишно, 
средно и високо образование (Слика 5.15). 
 

                                                           
166 Овој број се однесува на 9-месечната подготвителна програма во предучилишно образование (ППП) за деца на возраст од 5,5 до 6,5 
години. Општото запишување во предучилишна установа е 58,3 проценти за групата од 4 до 5,5 години.  
167 УНИЦЕФ (2013). 
168 Национално репрезентативното истражување на КПП е дизајнирано и направено од УНИЦЕФ; тоа опфаќа теми што се движат од 
здравјето на мајките и децата, образованието и смртноста на децата до заштита на децата, ХИВ/СИДА и вода и санитарни услови. 
Последното истражување во ПЈР Македонија беше спроведено во 2011 година; видете http://mics.unicef.org. 
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Слика 5.14: Намалена е стапката на завршување основно 
образование. 

(Стапки на завршување, процент) 

Слика 5.15: Стапките на запишување во училиште се 
пониски од другите споредбени земји. 

(Бруто стапки на запишување, 2015) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на СРП. Извор: Светска банка (2018а), Преглед на јавните финансии во ПЈР 

Македонија. 
 
223. Средното стручно образование и обука (ССОО) не ги подготвува младите Македонци за работниот 
свет. Само половина од анкетираните фирми сметаат дека образовниот систем ги задоволува нивните потреби за 
вештини (Слика 5.16). Покрај тоа што немаат современи практични вештини, апликантите, исто така, немаат меки 
вештини како добар став и самодисциплина. Според работодавачите, повеќето работници со поголеми 
недостатоци во вештините имаат најмалку основно образование.169  Иако повеќе ученици се запишуваат во ССОО 
отколку во општото средно образование, во сите економски сектори лицата што завршиле ССОО имаат најлош јаз 
во вештините; тие не се подготвени за работа. Освен за ИКТ и автомобилската индустрија, помалку од 10 
проценти од фирмите редовно комуницираат со образовните институции. Во работната околина што брзо се 
менува, каде што таквите нови економски вештини, како способност да се научат нови работи независно и да се 
комуницира, добиваат на вредност, сегашниот систем на средно стручно образование и обука, што се 
карактеризира со тесно дефинирани професионални профили и мала флексибилност, не е ефективен.170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
169 Кетл-Бродман и сор. (2017в). 
170 Светска банка (2014в) ПЈР Македонија: Проценка на пазарот на труд 2007-2011. Вашингтон: Светска банка 
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224. Денес, поголем број млади Македонци 
имаат високо образование отколку постарите. 
Запишувањето на главните универзитети постојано се 
зголемува, достигнувајќи околу 60.000 во 2015 година. 
До 2016 година, 32 проценти од Македонците на 
возраст од 25 до 34 години дипломирале на 
универзитет,171 11 п.п. повеќе од просекот кај 
работоспособната возраст (25-64). Како и да е, тоа е 
сепак 8 п.п. под просекот на ЕУ и земјите-аспиранти. 
На пример, во Естонија, Словенија и Латвија над 40 
проценти од групата од 25 до 34 години има високо 
образование. Освен тоа, 19 проценти од младите 
Македонци (повеќе од просекот на ЕУ и која било 
земја од Источна Европа со која се врши споредба) сè 
уште немаат ништо повеќе од основно образование, а 
разликата со земјите со кои се врши споредба варира 
од 2 наспроти 1 до 3 наспроти 1. 
 

225. Процесот на обезбедување квалитет за високото образование не е во можност да обезбеди 
дипломците да имаат соодветни вештини. Моменталните механизми за финансирање го стимулираат порастот 
на програмите со низок квалитет, без никаква евалуација на резултатите. Иако околу 20 проценти дипломирани 
студенти се невработени, работодавачите се жалат дека не можат да најдат луѓе со потребните вештини, особено 
повисоки вештини, за да напредуваат во контекст на брзи технолошки промени. Недоволната академска 
подготовка на учениците кои завршиле средно училиште и често несоодветните универзитетски програми го 
влошуваат јазот во вештините, кој произлегува од најмалку четири фактори: (1) Многу актуелни програми се 
премногу теоретски за да имаат практична важност за светот на работата, а многу малку програми имаат усвоено 
модерни педагошки практики за подобрување на компетенциите на учениците. (2) Асиметријата на информации 
значи дека премногу студенти се запишуваат на насоки за кои не сфаќаат дека имаат мала пазарна вредност на 
трудот. (3) Само малку високообразовни институции ја адаптираат својата наставна програма на промените во 
економијата, како вклучување странски јазици. (4) Профитната ориентација на многу приватни високообразовни 
институции може да ја поткопа нивната способност да се фокусираат врз подобрување на квалитетот (Поле 5.2). 
Студентите се жалат на надувување на оценките и на слабите едукативни стандарди. Конечно, многу од најдобро 
обучените дипломирани студенти заминуваат да бараат вработување во странство. 
 

Поле 5.2: Обезбедување стандарди на квалитет во високото образование во ПЈР Македонија 
 

Во последните 15 години има бум во високото образование во ПЈР Македонија. За жал, системот за обезбедување на 
неговиот квалитет не го одржа чекорот. Конференцијата на европски министри за 2010 година го посочи недоволно 
развиениот систем за обезбедување квалитет како голем предизвик за ПЈР Македонија. Националниот одбор за 
акредитација има ограничен технички капацитет и премалку вработени со полно работно време и се чини дека применува 
влезно-ориентирани процеси на евалуација. Покрај тоа, генерално се смета дека сè уште не е доволно независен од 
политичките сили за да функционира ефикасно. Понатаму, бидејќи основата за квалитетен систем за обезбедување 
квалитет се доброфункционални механизми за обезбедување квалитет на секој универзитет, потребни се значителни 
ресурси за зголемување на капацитетот и зголемени ресурси за промовирање внатрешна култура на квалитет во сите 
високообразовни институции, јавни и приватни. Исто така, од суштинско значење е внимателно да се набљудуваат 
приватните институции, за да се идентификуваат можни измамнички практики и да се гарантира дека високообразовните 

                                                           
171 Светска банка (2018), Преглед на јавните финансии во ПЈР Македонија. 

Слика 5.16: Образованието не обезбедува доволно 
вештини. 

(Процент на македонски фирми што се согласуваат со 
изјавата, 2015 година) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на анкетата СТЕП. 
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институции не се само печатници на дипломи.  
 
Извор: Автори. 
 
226. Образованието во ПЈР Македонија повеќе се фокусира на наставната содржина, отколку на 
градењето вештини за критичко размислување. И покрај тоа што македонските студенти покажуваат многу 
добри резултати во „научно објаснување различни концепти“, само околу 30 проценти се навистина компетентни 
во оваа област. 172 Тие се далеку зад меѓународните врсници во „толкувањето податоци и факти со примена на 
научен пристап“, и тие, исто така, немаат големо разбирање од процесот на размислување и доказите потребни за 
формулирање и тестирање на теориите. Во ПЈР Македонија, предавањата и учењето напамет се фаворизираат во 
однос на активностите засновани врз истражување, дополнети со упатства насочени од професорите, кои на друго 
место се покажаа како многу ефикасни во подигнувањето на мотивацијата на студентите за учење. 
 
227. Едукативните ресурси во ПЈР Македонија не се ефикасно распределени. Еден пример е намалувањето 
на односот ученик-наставник: Бидејќи бројот на деца кои имаат право на предуниверзитетско образование (на 
возраст од 3 до 18 години) падна за 24 проценти од 2000 година,173 исто така, е намален бројот на запишани 
студенти. Сепак, нема промени во бројот на училишта, часови и учители во основното и средното образование 
(слика 5.17, панел А), а бројот на наставници всушност е зголемен. Само 9 од 84 општини го намалија бројот на 
наставници во основните училишта, како одговор на понискиот упис, па дури и кај нив, за секои четири намалени 
одделенија (на околу 18 ученици секое) беше намалена само една наставничка позиција. Всушност, во просек, 
беше одобрена уште една наставничка позиција во секое одделение, иако уписот беше намален за просечно 15 
ученици. Трендот е сличен во средното образование (Слика 5.17, панел Б). Анализата на средината на 
функционирањето (АСФ) за 2011-15 година, со која се мери релативната ефикасност на трошоците за 
образованието како дел од БДП, ја идентификуваше ПЈР Македонија како најмалку ефикасна меѓу земјите со кои е 
вршена споредбата во обезбедувањето пристап до основно образование; земјите што трошат слични износи, 
имаат 20 проценти повисок упис.174 ПЈР Македонија, исто така, е најмалку ефикасна во обезбедувањето 
квалитетно образование, како што е потврдено со фактот дека земјите што трошат слични износи имале повисоки 
ПИСА резултати за речиси 34 проценти. Неефикасноста е застапена и во високото образование: во 2015 година, 
само 41 процент од високообразовните студенти дипломирале навремено; универзитетите се карактеризираат со 
прекини на студирањето и долго време на завршување. 
 

                                                           
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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Слика 5.17: Од 2017г. бројот на ученици се намали, а бројот на наставници се зголеми. 
(Основно образование) (Средно образование) 

  
Забелешка: Податоците се прикажани како индексни броеви: секоја вредност ја претставува големината на промените во споредба со 

основната линија (година = 2007/08). Со одземање на100 од секоја вредност, се добива процентуалната промена. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
228. Македонските работодавачи продолжуваат да ги наградуваат дипломите, а не вештините. Општ 
заклучок од неодамнешните истражувања е дека доброфункционалните пазари на труд може правилно да ги 
проценат вештините на работниците и соодветно да ги наградат, така што, во определувањето на платите 
годините на образование се помалку важни од вештините. Сепак, годините на образованието објаснуваат многу 
повеќе од разликите во платите во ПЈР Македонија (видете Слика 5.18) отколку когнитивните и меките вештини, 
што делумно се објаснува со наградувањето на годините стаж, загарантирано во колективните договори на 
вработените во јавниот сектор. Ова поголемо значење на образованието во споредба со вештините е потврдено 
со високиот пораст на повратот од инвестирањето во образованието, особено во високото образование, помеѓу 
2006 и 2015 година (Слика 5.19). Овој пораст, дури и за жените, главно се одвиваше помеѓу 2006 и 2010 година, 
потоа се намали во одредена мера до 2015 година, кога се изедначи повратот од инвестирањето во високото 
образование помеѓу мажите и жените. Овој тренд е во согласност со наглото зголемување на дипломирани 
студенти по 2011 година, што влијаеше врз повратот, иако стапките на дипломирање сè уште се многу високи, 
иако работодавачите не мислат дека дипломираните студенти поседуваат вистинска комбинација вештини. 
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Слика 5.18: Очигледно, со вреднувањето на дипломите 
повеќе од вештините, пазарите на труд не им даваат на 

работниците вистински сигнали. 
(Детерминанти на варијациите во платите по час, 30-44 

години, 2015)  

Слика 5.19: Повратот од инвестирањето во образование 
(во однос на нецелосно основно образование) се 

зголеми во последната деценија, и покрај зголемениот 
упис во високото образование. 

(Удел на дополнителна плата во однос на основното 
образование) 

  
Извор: Кетл-Бродман и сор. (2017б), врз основа на СТЕП анкета. Извор: Пресметки на авторите врз основа на АРС. 

 
Поле 5.3: "Да, ти тоа го можеш!": Градење социоемоционални вештини кај ученици од основно училиште  

 
Сè поголемиот број истражувања покажуваат дека социоемоционалните вештини се клучни показатели за образовниот 
успех. Од нив, се покажува дека посветеноста - страст и упорност во реализацијата на долгорочни цели - го предвидува 
образовниот успех покрај вродените способности. Во текот на 2016-17 година, Светската банка и Владата на ПЈР 
Македонија го спроведоа првото големо испитување на наставната програма на социоемоционални вештини во земја која 
не е членка на ОЕЦД, со предавање пет лекции на 23.421 ученици од шесто и седмо одделение во државните училишта. 
Училиштата беа распоредени на една од две групи: третирана група со постапки за изградба на посветеност или во 
контролна група без спроведена постапка. Кај првите, наставниот план од пет наставни часови беше реализиран на два 
начина, со самоучење или предаден од учител. Наставната програма ги охрабри учениците да ги идентификуваат нивните 
слабости во учењето, да истраат и покрај тешкотиите, да бараат критички повратни информации и да пристапат кон 
работата со целосна концентрација. Споредната цел беше да се сменат негативните верувања - стереотипите - што ги 
спречуваат учениците да вложат напори во нивните студии. 
 
Во двете постапки наставната програма успеа да ги зголеми лично пријавените нивоа социоемоционални вештини кај 
учениците до 13% од „вообичаеното“ отстапување од просекот. Посветените ученици работеа  понапорно, подолго време, 
да ги постигнат своите цели. Иако на краток рок немаше промена во академското достигнување кај опфатените ученици 
наспроти целото население, наставната програма значително го зголеми академското достигнување кај ромските ученици 
во неповолна положба, со поголемо влијание врз девојчињата отколку врз момчињата. Овие ученици не само што ги 
зголемија нивните социоемоционални вештини над оние на етничките македонски и етничките албански ученици, туку ги 
зголемија и нивните оценки во еквивалент на дополнителни две недели - времетраењето на поправното воспитно 
образование за учениците со ниски перформанси во ПЈР Македонија. Резултатите беа поттикнати од групата во која 
програмата беше предадена од учител: наставниците беа обучени не само за тоа како да ги предадат содржините на 
наставната програма, туку и за тоа како да ги избегнат стереотипите и да препознаат вложен труд. Резултатите кај 
ромските учениците се слични на оние кај програмите документирани на други места во светот, во смисла на 
обезбедување информации за учениците или родителите за придобивките од школувањето. 
a Дукворт и сор. (2007). 
Извор: Автори, врз основа на Муноз-Будет и Начева (2018 година, претстоен). 
 
229. Ако економијата не ги наградува вештините преку повисоки плати, нема голема стимулација за 
подобрување на квалитетот на образованието. Наместо да градат вештини својствени за пазарот на трудот 
(дури и кога би можеле да дознаат кои се тие вештини), за македонските студенти е поважно да добијат диплома, 
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можеби од институција што користи пристап до професионални мрежи или има канал за вработување во јавниот 
сектор.  Јасно е дека постои перцепција дека јавните институции се „заробени“: 46 проценти од Македонците кои 
биле анкетирани во Анкетата од 2016г. „Живот во транзиција“ сметале дека политичките врски се главен двигател 
на успехот, многу над „вложувањето напори и напорната работа“ (34 проценти) и „интелигенцијата и вештините“ 
(15 проценти). Владата одговори со поттикнување на учениците да се здобијат со социоемоционални вештини, 
што ќе им помогнат не само на училиште, туку и на пазарот на трудот (Поле 5.3). 
 
230. Само околу 25 проценти од фирмите нудат обука на работното место, но тие обично се 
најпродуктивните фирми. Фирмите со меѓународни врски и странско учество, како оние во автомобилската 
индустрија, или со висок интензитет на нови економски вештини, како оние во ИКТ, се значаен исклучок: не само 
што ги обучуваат работниците, туку и се обидуваат да се вклучат во образовниот сектор, иако генерално не во 
рамките на целиот систем. Не е изненадувачки дека кога има обука, формата на обуката зависи од занимањата на 
приправниците. За рутински вештини - учење повторувачки задачи за работата - обуката е внатрешна. За нови 
економски вештини, обуката е поверојатно да биде надворешна. 175 
 
231. И покрај потенцијалните придобивки, може да има неколку причини зошто работодавачите не 
сакаат да обезбедуваат обуки. Прво, работниците можеби нема да може да се обучат: фирмите не се подготвени 
да инвестираат во градењето општи вештини кои требале да бидат дел од образованието на лицето пред 
работата, а без основни и посредни вештини, не е можно да се спроведе обука специфична за фирмата. Второ, 
работодавачите може да немаат капацитет самите да спроведат обука и не ја разгледале можноста за 
координирање на нивните напори. Конечно, малите фирми може да не ја сфатат целосно вредноста од 
инвестирањето во развој на вештини. 
 
5.2.1.1 Подобрувањето на здравствените резултати е од клучно значење за 

градењето човечки капитал и за спречување на луѓето да ги загубат 
продуктивните години. 

 
232. Без оглед на здравствената заштита, децата во ПЈР Македонија имаат повисок ризик од смртност од 
оние во другите западнобалкански или европски земји. Воспоставената, доброрапосредена инфраструктура на 
здравствената заштита во ПЈР Македонија, што обезбедува превентивна грижа за целата популација, придонесе 
за одлични резултати во пристапот и користењето на здравствените услуги за мајките и децата. Речиси сите 
бремени жени добиваат пренатална нега и на повеќето раѓања присуствуваат квалификувани здравствени 
работници. Смртноста на мајките е ниска, со пад во 2015 година на 8 на 100.000 живородени деца, што е блиску 
до просекот на ЕУ од 7. Сепак, смртноста кај новороденчињата и децата под 5 години е повисока од просекот на 
земјите од Западен Балкан и ЕУ (Слика 5.20). Иако двете стапки се намалени за половина од 1995 година 
(смртноста кај новороденчињата од 22.1 на 10.7 на 1.000 живородени деца, смртноста под 5 години од 24.7 на 
12.2), тие сè уште се околу трикратно поголеми од просекот на ЕУ, а за разлика од остатокот од регионот, од 2010 
година позитивните надолни трендови се влошија во ПЈР Македонија. Во последниве години, исто така, има 
загрижувачки пад во стапките на вакцинација во целиот регион. Имунизацијата на сипаници на деца на возраст 
од 1 до 2 години се намали од 96 проценти во 2005 година на 82 проценти во 2016 година. Во меѓувреме, во ЕУ и 
во земјите со висок среден приход стапките на вакцинација се подобрија. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
175 Видете: Кетл-Бродман и сор. (2017б). 
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(Смртност кај новороденчиња, на 1.000 живородени) (Смртност кај деца под 5 години, на 1.000 живородени)  

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на СРП. 

 
233. Животниот стил на премногу Македонци, како и кај нивните соседи од Западен Балкан, е нездрав. 
Во последниве години, процентот на возрасни луѓе со прекумерна тежина се зголеми на околу 50 проценти од 
населението. Денес, околу 23 проценти од мажите и 22 проценти од жените над 18 години се дебели. 176  Уште 
полошо, кај децата околу 39 проценти од момчињата и 33 проценти од девојчињата имаат прекумерна тежина, а 
20 проценти од момчињата и 16 проценти од девојчињата се дебели. 177 Во 2013 година, 40-50 проценти од 
Македонците над 15 години биле пушачи - повеќе од двојно од просекот на ЕУ - а земјата има една од 
највисоките стапки на потрошувачка на цигари во светот по глава на жител. 178  Исто така, постојат докази дека 
респираторните болести, како оние резултираат од употребата на тутун, сериозно ја намалуваат продуктивноста. 
Оданочувањето на тутунот, еден од најефикасните начини за намалување на потрошувачката на тутун, е ниско во 
споредба со соседните земји; ПЈР Македонија има најниски цени на цигари во регионот. 179 
 
234. Не е изненадувачки, појавата на НЗБ е висока. Во 2016 година, НЗБ учествуваа со 87 проценти во 
вкупниот животен век прилагоден според работната неспособност (ЖВПРН) - бројот на години загубени поради 
лошо здравје, инвалидитет или предвремена смрт. Помеѓу Македонците на возраст од 15 до 49 години, НЗБ 
учествуваа со 78 отсто од вкупниот ЖВПРН. Со 22 проценти во 2015 година, стапката на смртност од 
кардиоваскуларни заболувања, рак и хронични респираторни заболувања за лицата на возраст од 30 до 70 
години беше значително повисока од просекот на ЕУ од 13 проценти, па дури и малку над стапките од 18-20 
проценти во Западен Балкан , структурно сличните и земјите-аспиранти, и земјите со висок среден приход. Во 
последниве години особено се покачени стапките за дијабетес и рак (особено рак на белите дробови кај мажите). 
Се чини дека здравствените услуги не успеваат успешно да се справат со овие предизвици што се зголемуваат и 
дека услугите за превенција заостануваат: на пример, неодамнешната стапка на скрининг на рак на грлото на 
матката била само 19 проценти од целната популација. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
176 Светска здравствена организација (2017), Светска здравствена статистика: Мониторинг на здравјето за целите за одржлив развој. 
177 Институт за јавно здравје (2014). 
178 Светска банка (2013а). 
179 Чалупка, Страиф и Леон (2011). 
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Слика 5.20: Стапките на смртност кај новороденчињата и кај децата под 5 години се намалени, но остануваат високи. 
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235. Освен директните трошоци за здравствена 
заштита, НЗБ имаат големи економски трошоци од 
губење на продуктивните години поради рано 
пензионирање, инвалидитет и прерана смрт. 
Годишно, ПЈР Македонија може да губи околу 19.900 
производни години поради предвремени смртни 
случаи од НЗБ. 180 Сликата 5.21 ја покажува стапката 
на предвремени смртни случаи и проценетите 
изгубени продуктивни години според возрасна група. 
На пример, лицата на возраст од 20 до 49 години 
сочинуваат околу 18 проценти од вкупните случаи на 
предвремена смрт поради НЗБ, со загуба од 48 
проценти од продуктивните години. НЗБ, исто така, 
влијаат врз продуктивноста на работниците поради 
намаленото вработување, предвременото 
пензионирање и пониските приходи. Економското 
оптоварување од НЗБ, исто така, ги оптоварува 
јавните трошоци надвор од здравствениот сектор: на 
пример, секоја година повеќе од 1 процент од БДП се 
троши за инвалидски бенефиции и платено 
боледување. 
 
236. Влошувањето делумно се должи на намалувањето на трошоците за здравството. Во последнава 
деценија, трошоците за јавно здравство се намалија како дел и од БДП и државните трошоци. Всушност, ПЈР 
Македонија е единствената земја меѓу земјите со кои се врши споредбата каде уделот на трошоците за јавно 
здравство постојано се намалува 15 години (Слика 5.22А). Освен тоа, здравствените трошоци по глава на жител во 
ПЈР Македонија сега се помали отколку во било која земја со која се врши споредба (Слика 5.22Б). 
 
237. Треба да се реши неефикасноста во здравствениот систем: (1) Учеството на јавните трошоци за 
примарната здравствена заштита, најефикасниот начин за спречување и лекување на НЗБ, се намалува веќе пет 
години, од 30,1 проценти од трошоците на Фондот за здравствено осигурување во 2012 година на 29,3 проценти 
во 2016 година, и покрај зголемувањето на НЗБ и поврзаните ризици. Во меѓувреме, учеството на 
специјалистичките консултативни услуги се зголеми од 28,6 проценти во 2012 година на 31,3 проценти во 2016 
година, додека учеството на болничката нега се намали од 38,1 на 35,1 проценти. За да се подобри алокативната 
ефикасност на здравствените ресурси, ќе биде неопходно внимателно да се испита страната на снабдувањето, да 
се определи вистинската мера на нивото на услуга  и да се преструктуираат во моментов недоволно 
искористените болнички услуги. (2) Унапредувањето на превентивните услуги треба да се стимулира. (3) Исто 
така, постои потреба од реформи во фармацевтскиот сектор за да се намалат единечните цени и да се зголеми 
пристапот до иновативни и евтини терапии. 
 
  

                                                           
180 За секоја возрасна група, бројот на загубени производни години се проценува со множење на просечниот број загубени години по глава 
на жител според бројот на предвремени смртни случаи и според стапката на вработеност (43,1% во 2016 година).  

Слика 5.21:  Годишно се губат скоро 20.000 продуктивни 
животни години како резултат на НЗБ . 

(Предвремени смртни случаи на 100.000 и загубени 
продуктивни години, 2017) 

 
Извор: Пресметки на авторите со употреба на податоците од IHME 

GBD 2017 (предвремени смртни случаи) и 2017 Статистички 
годишник (стапка на вработеност). 
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A: Трошоци за јавното здравство, Процент од БДП, 1995-2014 Б: Здравствени трошоци по глава на жител, ППП, 1995–2015 

  
Извор: Светска банка (2018а), Преглед на јавните финансии во ПЈР Македонија. 

 
 
 
5.2.1.2 Мора да се затворат јазовите во човечкиот развој кај етничките 

малцинства за да се гарантира социјална инклузија, особено за Ромите.  
 
238. Етничките ромски деца имаат значително помал пристап до образование во секоја фаза од 
животниот циклус, а здравствените услуги што им се на располагање се со слаб квалитет. Речиси ниедно дете 
во најнискиот социјален квинтил, а ни 6 проценти од руралните деца посетуваат предучилишна установа, и 
додека повеќето такви јазови се затвораат на почетокот на задолжителното образование, тоа не важи за 
ранливите ромски деца. За нив, иако посетеноста на предучилишните установи денес е нешто повисока, на 14 
проценти, тоа е сѐ уште за 10 п.п. пониско отколку во 2011 година, а јазот помеѓу ранливите ромски и не-ромски 
деца оттогаш речиси се удвои, од 8 на 15 п.п. (Поле 5.4). Исто така, за нив е многу потешко дури да стигнат до 
училиште: ромските и етничките албански области се сериозно недоволно обезбедени со потребните услуги. 
Стапките на завршување на задолжителното образование (до средно образование) кај ранливата ромска 
популација се лоши: само околу 33 проценти завршуваат средно образование до 25 години, во споредба со 87 
проценти од не-ромската младина. Според тоа, не е изненадувачки дека близу 75 проценти од младите Роми се 
НВОО (лица кои не се вработени, во образование или во обука). Ромските жени, исто така, имаат полоши 
показатели за здравствената состојба - помалку или воопшто никакви пренатални прегледи и понизок квалитет на 
нега - и нивните деца страдаат повеќе од заостанување. 
 

Поле 5.4: Помал пристап до економски можности за ранливите ромски заедници  
 
Иако има мал напредок во пристапот на Ромите кон економските можности, тоа е далеку од доволно за затворање на 
суштинските јазови меѓу нив и општата популација. Во 2017 година, Светската банка, УНДП и ЕУ спроведоа следење на 
истражувањето од 2011 година на ранливите соседни ромски и не-ромски заедници (Регионално истражување на Ромите 
на УНДП-СБ-ЕЗ). Истражувањето собираше податоци за образованието, вработувањето и другите показатели на 
животниот стандард, како што се здравството, домувањето и пристапот до документација. Беше утврдено дека јазовите во 
образованието и вработувањето од 2011 година сè уште се евидентни (Слика П5.3.1). 
 
Всушност, запишувањето на ромските деца во предучилишните установи, што е од клучно значење за градење когнитивни 
и социјални способности, всушност е намалено од 2011 година. Иако запишувањето на соседните неромски заедници 
изнесува само 29 проценти, запишувањето на Ромите е помало од 15 проценти. Исто така, има големи јазови помеѓу 
запишувањето на Ромите и не-Ромите во општото задолжително образование, иако има многу мало стеснување. На 
пример, во 2017 година, и покрај малото стеснување, запишувањето во основното и во средното образование беше сè 
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Слика 5.22: Здравствените трошоци се релативно ниски во ПЈР Македонија. 

Предвремени смртни случаи од НЗБ годишно (лево) 
 
Проценети вкупни загубени продуктивни години (десно) 
 

Тр
ош

оц
и 

за
 ја

вн
о 

зд
ра

вс
тв

о 
(П

ро
це

нт
 о

д 
БД

П)
 

 
7 МЕЕТ 
ПЈР Македонија 
ЗВСП 

 
ЕУ Земји 
Структ.сл. земји 

 
ЕУ Земји 
Структ.сл. земји 

 
7 МЕЕТ 
ПЈР Македонија 
ЗВСП 

Тр
ош

оц
и 

за
 ја

вн
о 

зд
ра

вс
тв

о 
(П

ро
це

нт
 о

д 
БД

П)
 



191 
 

уште повеќе од 20 процентни поени помало кај Ромите. Загрижувачки, практично нема Роми во високото образование 
(шема низ целиот Западен Балкан), што значително ги ограничува нивните идни можности за генерирање приходи. 
 

Слика П5.3.1: Жителите на ромските населби бавно ги следат своите не-ромски врсници во бројни 
немонетарни димензии 

(Индикатори за образованието и пазарот на работна сила, Ранливите Роми и соседните неромски заедници, 
Западен Балкан, 2011-17) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоците од Регионалното истражување на Ромите на УНДП-СБ-ЕЗ од 2017 

година. 
 
Што се однесува на индикаторите на пазарот на трудот, оние за ромските заедници малку се влошија. Во 2017 година, 
само околу 20 проценти од Ромите на возраст од 15 до 64 години биле вработени, во споредба со 40 проценти од не-
Ромите во соседните заедници, а поголемото мнозинство млади Роми може да се класифицира како лица кои не се 
вработени, во образование или на обука (НВОО) - мало подобрување од 2011 година, но проширување на јазот со 
соседните не-ромски заедници. Причините за високите стапки на НВОО кај Ромите се очигледни: помалку образование и 
помалку можности за работа. Состојбата е особено тешка за младите жени Ромки, од кои 80 проценти беа НВОО во 2017 
година, во споредба со 60 проценти од младите Роми. Иако неформалното вработување на Ромите како дел од вкупното 
вработување паднало малку помеѓу 2011 и 2017 година, сепак, тоа е повеќе од двојно од не-Ромите. 
 
Индикаторите за пристап до здравствени услуги, исто така, покажуваат вознемирувачки диспаритети: на пример, само 86 
проценти од бремените Ромки имале четири лекарски прегледи, препорачани од СЗО, наспроти 94 проценти од општата 
популација; и квалитетот на нивната медицинска нега не е толку добар: за време на посетите во текот на бременоста, кај 
82,7 проценти од нив бил измерен крвниот притисок и биле земени примероци на урина и крв, наспроти 94,1 проценти кај 
општата популација. Конечно, се проценува дека кај ромските деца под 5 години шансите за заостанат развој се трикратно 
поголеми (16,5 проценти) од не-ромските деца (4,9 проценти). 
 
Извор: Автори, врз основа на Регионалното истражување на Ромите на УНДП-СБ-ЕЗ од 2017 година и УНИЦЕФ (2015). 
 
5.3 Бариерите и дестимулациите го намалуваат учеството во 

работната сила и вработувањето. 
 
239. Лошите вештини, дестимулациите, регулаторните бариери и општествените норми можат да ја 
поткопаат способноста и желбата на луѓето да се приклучат кон работната сила. Додека некои од нив, како 
што се општествените норми во однос на семејните улоги, недостатокот на информации и недостатокот на 
поддршка за работните семејства, може да го обесхрабрат учеството, владините политики, исто така, може да ги 
спречат луѓето да ги прифатат достапните работни места, меѓу кои и трудовите придонеси што се премногу 
високи во однос на платите и работните ангажмани што не се доволно флексибилни за да ги задоволат 
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родителските обврски. Затоа, од клучно значење е да се разбере што го предизвикува ниското учество во 
работната сила за различни групи и нарушувањата што ја влошуваат невработеноста. 
 
240. Нарушените мотиви ја искривуваат понудата на работна сила во ПЈР Македонија. Подолг и 
попродуктивен работен век е клучен за одржување на растот на земјата и за исполнување на нејзиниот 
општествен договор. Даноците на труд, програмите за социјална помош, надоместоците за невработеност, 
пензиите и трудовите регулативи може да создадат дестимулации за работа и да го направат пазарот на труд 
помалку конкурентен. Сликата 5.23 покажува сложени индекси за дестимулации и бариери за работа, базирани 
врз индикатори за повеќето земји од ЕЦА и други земји на ЕУ.181  Интеракцијата помеѓу нив значително варира; 
ПЈР Македонија има помалку бариери од просекот, но просечно ниво на дестимулации. Јасно, може да има 
големи економски придобивки од намалувањето на дестимулациите од оданочувањето и другите компромиси за 
прифаќање работа, но тоа не значи дека социјалната заштита треба да ослабне. Како што покажува Сликата 5.23, 
во земјите што претставуваат пример, како Данска или Норвешка, релативно малиот број бариери и 
дестимулации за работа се придружени со солидна покриеност на социјалната заштита. 
 

5.3.1 Може да се подобри дизајнот на 
оданочувањето и 
надоместоците за да се 
стимулира работењето. 

 
241. За луѓе со ниски приходи, определени 
јавни политики делуваат така што го 
обесхрабруваат учеството и вработувањето. 
Системот на данок на доход може да ги намали 
стимулациите за работниците со ниски плати да 
работат.182 Минималните придонеси за труд се 50 
проценти од просечната плата, и се регресивни за 
оние кои заработуваат помалку. Таквата даночна 
структура ги прави нископлатените работни места 
непривлечни за работниците и скапи за 
работодавачите. Намалувањето на стапките на 
социјални придонеси во 2009 година го намали 
„даночниот товар“ (разлика помеѓу платата пред и по 
оданочување) на 39 проценти за ниските плати и 31 
проценти за натпросечните плати (Слика 5.24) и ја 
стави ПЈР Македонија во долната половина на 
„даночниот товар“ во Западен Балкан,183 но за 
работник кој работи за половина од просечната плата, 
придонесите за социјално осигурување би биле над 30 проценти (Слика 5.25). 
 
242. За корисници на социјална помош, кои се веќе сиромашни, вработувањето се казнува со губење на 
помошта. Приходот заработен над износот на помошта резултира со моментално повлекување на целата 
социјална помош - всушност, маргинална ефективна даночна стапка од 100 проценти на заработката за семејство 
со еден вработен и со две деца, еквивалентно на околу 15 проценти од просечната плата кога ќе се загуби 

                                                           
181 Ариас и сор. (2014). 
182 Атојан и Рахман (2017), Мојсоска-Блажевски и сор. (2015). 
183 Атојан и Рахман (2017). 

Слика 5.23:  Несоодветните стимулации може да ја 
искриват понудата на работна сила во ПЈР Македонија . 

(Индекси на бариери и дестимулации, земји од ЕЦА) 

 
Забелешка: Секој индикатор е стандардизиран со одземање на 

средната вредност и делење со стандардната девијација; така што, 
сите индикатори имаат средна вредност нула и стандардна 

девијација еден. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на Прилог 8 и Ариас и 

сор. (2014). 
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подобноста за социјална помош.184  Освен тоа, корисниците на програмата за социјална парична помош (СПП), 
добиваат и дополнителни придобивки како субвенционирани сметки за телефон и телевизија и намалување на 
сметките за електрична енергија. Бидејќи тие ја прават СПП поатрактивна за едно домаќинство отколку кога член 
работи за минимална плата, тие значително го зголемуваат опортунитетниот трошок на формалната работа. СПП, 
исто така, е веројатно да дејствува заедно со и да ги продлабочува другите бариери на пазарот на труд за 
корисниците, зголемувајќи ја нивната зависност, исклучување и сиромаштија. Иако СПП нуди определена 
стимулација за премин кон работа, како што е намалување на помошта на 50 проценти од целосниот износ по три 
години и континуирана поддршка на корисниците вклучени во програмата за јавни работи или сезонска или друг 
вид привремена работа, исто така, создава дестимулација за прифаќање работни места.  
 
Слика 5.24: Намалениот „даночен товар“ е сè уште висок за 

примателите на многу ниска плата. 
(„Даночен клин“ на работната сила, Процент од вкупните 

трошоци за работна сила, 2016 година) 
 

Слика 5.25: Кај многу ниски плати, маргиналната 
даночна стапка е висока. 

(Маргинална даночна стапка, Процент од вкупните 
трошоци за работна сила, 2016 година) 

 

  
Забелешка: Симулација за еден заработувач на 67 проценти од просечната плата. 

Извор: ММФ (2017). Двете симулации се однесуваат на еден заработувач.  
 

 
243. Поволностите што се однесуваат на поддршката за деца се, исто така, поврзани со ниското учество 
на пазарот на трудот. Во ПЈР Македонија  корисниците на социјални надоместоци треба да се регистрирани како 
невработени и на крајот да прифатат понуди за работа. Така што, постои многу тесна и значајна корелација 
помеѓу статусот на пазарот на трудот и примањето социјална помош, особено надоместоци поврзани со децата. 
Во Анексот 7 се прикажани резултатите од регресиите што се однесуваат на статусот на вработеност на возрасните 
(еднаков на 1 ако се вработени), правејќи разлика помеѓу урбаните и руралните средини, главата на 
домаќинството и другите членови, и мажите и жените. При контролирањето на стандардните карактеристики на 
работникот (возраст, искуство и образование), возрасните во домаќинствата со деца на возраст од 0 до 3 и од 6 до 
18 години (двете групи кои добиваат посебни родителски надоместоци) е помалку веројатно да бидат вработени, 
особено во руралните средини и доколку не се глава на домаќинството. Сепак, домаќинствата што добиваат други 
надоместоци од социјална помош, вклучувајќи ги и оние за работниците од јавниот сектор, или што имаат 
пензионери, не се значително поврзани со вработувањето. 
 
 
 

                                                           
184 Мојсоска-Блажевски и сор. (2015). 
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5.3.1.1 Алтернативните извори на доход може да ја подигнат резервациската 
плата  

 
244. Се чини дека иселувањето и дознаките од 
странство, исто така, влијаат врз учеството на 
пазарот на трудот. Особено во руралните средини, 
помалку веројатно е да се вработени возрасните во 
домаќинствата што примаат дознаки од странство  
(Анекс 7). Иако овие резултати не укажуваат на 
причинско-последични врски, тие укажуваат на тоа 
дека домаќинствата каде што приходите од 
вработување се мали, користат и други начини за 
зголемување на нивниот приход, како што се 
семејните мрежи со работници мигранти. Сепак, дури 
и во рамките на едно домаќинство, се разликуваат 
влијанијата од дознаките. Домаќинство што прима 
дознаки од странство е за 37-42 проценти помалку 
веројатно да има член кој е самовработен од 
домаќинство што не прима дознаки.185 Меѓутоа, 
веројатноста дека младите работници во домаќинство што прима дознаки ќе отпочнат сопствен бизнис е повисока 
за 29-33 проценти, отколку за постарите работници во домаќинствата што не примаат дознаки. Оттука, иако 
определени резултати укажуваат на дестимулирачки ефект, дознаките од странство, исто така, може да ублажат 
некои финансиски ограничувања. 
 
245. Новите податоци потврдуваат дека висококвалификуваните Македонци бараат можности за работа 
во странство. Анализата на податоците од LinkedIn, онлајн професионална мрежна услуга, обезбедува увид во 
процесот на совпаѓање помеѓу работодавачите и квалификуваните македонски работници (Поле 5.5). Податоците 
на LinkedIn потврдуваат дека кај определени занимања има големи разлики во вештините меѓу ПЈР Македонија и 
соседните земји, особено кај раководните вештини, а токму луѓето со тие вештини најчесто ја напуштаат земјата за 
да ги искористат можностите во странство. Како што е прикажано на слика 5.26, најчести емигранти се 
работниците со менаџерски, истражувачки и лидерски вештини, главно когнитивни и интерперсонални, со што се 
проширува македонскиот јаз во вештините што се од клучно значење за продуктивноста на една фирма. 
 

Поле 5.5: Користење податоци од LinkedIn за идентификување на вештините кај побарувачката и миграцијата на 
таленти 

 
Појавувањето на социјалните медиуми во последниве години не само што го измени начинот на размена на информации 
меѓу луѓе, фирми и влади, туку, исто така, отвори можности за пристап до информации што порано не биле достапни. Еден 
пример се информациите достапни на LinkedIn, мрежа што нуди деловни услуги и услуги ориентирани кон вработување, 
што функционира преку веб-страни и мобилни апликации и главно се користи за професионално вмрежување, 
вклучувајќи ги и работодавачите кои објавуваат работни места и барателите на работа кои ги објавуваат своите 
биографии. 
 
Преку новото партнерство помеѓу LinkedIn и Светската банка, тимот на СДЗ беше во можност да ги користи податоците од 
LinkedIn за да ги истражи вештините и миграциските трендови во голем број индустрии во ПЈР Македонија. Во моментов 
има околу 182.000 активни македонски корисници на LinkedIn, што е еквивалентно на околу 25 проценти од вкупната 
работна сила плус студенти. Овие корисници на LinkedIn се главно во сектори како ИКТ, професионални услуги, научни и 
технички активности, корпоративни и финансиски услуги и уметност и забава. 

                                                           
185 Мојсоска-Блажевски и сор. (2014) врз основа на Анализата за дознаки од странство. 

Слика 5.26: Меѓу висококвалификуваните работници, 
најверојатно е да емигрираат оние со менаџерски 

вештини. 
(Вештини со највисоки стапки на емиграција меѓу 

корисниците на LinkedIn во ПЈР Македонија, 2014-2016) 

 
     

Извор: LinkedIn и Светска банка. 
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Информациите од профилите на корисниците на LinkedIn го олеснуваат идентификувањето на вештините што се достапни 
кај работната сила. На пример, профилите покажуваат дека ПЈР Македонија веќе се прилагодува на трендовите на 
пазарот и ги обезбедува најбараните вештини во нејзините најдинамични индустрии. На пример, ПЈР Македонија има 
подобра изведба од соседните земји во снабдувањето на првите 10 ИКТ и софтверски најбарани вештини во земјите на 
ОЕЦД, сигнал за адаптација кон барањата на понапредните економии. (Слика Б5.4). 
 
Сепак, овие барани вештини се, исто така, со висок ризик 
за напуштање на работното место, честопати поврзано со 
проблемот на „одлив на мозоци“, што се однесува на 
емиграцијата на лица кои добиле напредна обука. На 
пример, две од најдоброте три вештини загубени поради 
емиграција во ПЈР Македонија се меѓу првите 10 
најбарани вештини во земјите на ОЕЦД. Покрај тоа, меѓу 
24-те источноевропски економии (вклучувајќи ги и земјите 
од Западен Балкан) кои забележаа нето-одливи на талент 
во 2015-17, ПЈР Македонија е рангирана само зад 
Молдавија, Ерменија и Босна и Херцеговина во однос на 
највисокиот нето-одлив на таленти. Ова ја отежнува 
програмата за развој и задржување на работната сила на 
ПЈР Македонија, бидејќи штом Македонците се стекнат со 
вештини кои се бараат во земјите на ОЕЦД, тие имаат 
поттик да емигрираат. Со интегрирањето на ПЈР 
Македонија во ЕУ, доколку се игнорира овој проблем, 
истиот, најверојатно, ќе се влоши. 
Извор: Пресметка на авторите врз основа на податоците 
од LinkedIn. 

Слика Б5.4: Топ 10 најбарани вештини во земјите на ОЕЦД 
во ИТ/софтверската индустрија 

(Удел во снабдувањето со вештини за најбараните10 вештини во 
земјите на ОЕЦД *) 

 
Забелешка: Снабдувањето со вештини се пресметува во однос на 

вкупниот број парови членови-вештини, бидејќи секој член може да 
поседува неколку вештини. 

Извор: LinkedIn и Светска банка.  
 
246. Некои образовани работници се чини дека 
ги сметаат работните места во јавниот сектор за 
поисплатливи. Уделот на високообразовани 
работници во јавниот сектор е висок и се зголемува. 
Може да има силни стимулации за образованите 
работници да бараат работа во јавниот сектор, или 
може да има помала побарувачка за вештини во 
приватниот сектор. Како и да е, ситуацијата може да 
го влоши недостигот од вештини кај приватните 
работодавачи. Без оглед на дополнителните 
придобивки и поголемата безбедност на работните 
места во јавниот сектор, во ПЈР Македонија се 
забележува и значителна разлика помеѓу платите во 
јавниот и приватниот сектор (Слика 5.27), која порасна 
во последниве години поради порастот на платите во 
јавниот сектор. Комбинацијата од повисоки плати и 
проширен јавен сектор можеби ги зголеми 
резервациските плати, особено за работниците во најпродуктивните работни години. Премијата во јавниот сектор 
главно се однесува на висококвалификувани занимања (професионалци и менаџери) и работници со високо 
образование. Онаму каде што невработеноста е висока, повисоките плати во јавниот сектор може да ја зголемат 
иницијативата за работниците да чекаат за работа во јавниот сектор, спречувајќи го приватниот сектор да ги 
привлече најдобрите таленти. 
 

Слика 5.27: Разликата е голема помеѓу платите во јавниот 
и приватниот сектор. 

(Денари на час, 2016 година) 

 
Забелешка: Проценките не ги контролираат карактеристиките на 

работниците. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АРС 2016. 
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247. Невработените работници главно се потпираат врз приходите на другите членови на семејството. Во 
согласност со доказите претставени претходно, бидејќи неактивните и невработените лица имаат помала 
веројатност да бидат глави на домаќинството, тие зависат од приходот на главата на домаќинството. За 
неактивните возрасни, платите на други членови на домаќинството сочинуваат речиси 60 проценти од нивните 
ресурси, по што следуваат приходите од пензија (Слика 5.28). Вработените членови на домаќинството, на тој 
начин, може да носат тежок товар за издршка на семејството, а очекувањата за приходите, барем од некои 
работници, може да имаат помала поврзаност со динамиката на пазарот, отколку со потребата за 
субвенционирање на другите членови на семејството. Фактот што повеќето неактивни возрасни имаат поддршка 
од членовите на семејството, исто така, појаснува зошто барем некои од нив можеби се подготвени да чекаат 
многу долго време за „соодветна“ можност за работа. 
 
248. Очекувањата за плати повисоки од пазарните, исто така, може да спречуваат некои невработени 
работници да се стекнат со многу потребното искуство. Како што покажува Сликата 5.29, очекувањата за 
заработка на младите кои се НВОО се во согласност со нивното образование (во просек пообразованите 
очекуваат повеќе). Сепак, повеќе од половина млади НВОО (краткорочно невработени) очекуваат приходи над 
минималната плата (14.739 денари месечно, околу 240 евра), а процентот се зголемува за долгорочно 
невработените НВОО. Иако ова очекување можеби не е неразумно за младите со високо образование, помалку 
образованите млади може да очекуваат повисоки плати отколку што нуди пазарот.186 За невработената работна 
сила во целина, регресиите што ги споредуваат резервациските плати на невработените со платите на 
вработените во 2016 година, укажуваат на тоа дека очекувањата на невработените се околу 7 проценти повисоки 
од платите на вработените работници со слични карактеристики. 
 

  
Забелешка: Условните плати го претставуваат опсегот на плати што неактивните млади изјавуваат дека би очекувале да ги заработат кога 

би добиле понуда за работа. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АРС. 

 
Недостаток во знаењето 5.1: Влијание на резервациските плати (плата под која невработениот не би прифатил 
работа) врз резултатите од пазарот на труд 
 

                                                           
186 Ова е во согласност со претходните студии: млади: пообразованите млади имаат помали очекувања за нивната прва плата во однос на 
платите на пазарот, а помалку образованите млади имаат поголеми очекувања (Мојсоска-Блажевски 2016; Светска банка 2013а). 
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Слика 5.28: Платите и пензиите на членовите на 
домаќинството се главен извор на приход за неактивните 

возрасни лица. 
(Извори на приходи за неактивни лица, 2016 година) 

Слика 5.29: Повеќе од половина од младите невработени 
НВОО лица (15-29) очекуваат да заработат над 

минималната плата. 
(Распределба на условна плата, 2016 година) 
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Со оглед на високите стапки на структурна невработеност и неактивност во ПЈР Македонија, од клучно значење е да се 
разбере степенот до кој факторите како резервациските плати влијаат врз одлуките на луѓето да бараат вработување и да 
пополнуваат слободни работни места, како и тоа како другите фактори, како што се преовладувачката минимална плата, 
може да ги одвратат работодавачите од зголемување на нивната побарувачка за работници. 
 
Резервациските плати се личните прагови што работниците ги поставуваат како „минимални“ нивоа на плата, под кои не 
би сакале да прифатат работа. Од една страна, тие може да бидат засегнати од фиксните трошоци од работењето, како 
што се превозот или грижата за децата, што не може да се компензираат со премногу ниски плати. Од друга страна, тие 
може да бидат засегнати од можностите за повисок доход на пазарите на труд во странство, подобро платена или 
посигурна работа во јавниот сектор, па дури и од приватни трансфери (како дознаки). Не е јасен степенот до кој овие 
фактори ги зголемуваат резервациските плати во ПЈР Македонија. 
 
Минималните плати можат да се утврдат врз основа на заклучоци што се надвор од пазарот на трудот, на пример, 
достигнување определено ниво куповна моќ или земајќи ја предвид правичноста. Во тие случаи, минималните плати може 
да влијаат врз одлуките на работодавачот во однос на типот работници што треба да ги вработи (на пример, „групирање“ 
работници околу минималната плата), бројот на работни места што сакаат да ги создадат или дури и дали да понудат 
формален договор. Потребни се поголеми истражувања да се разбере можното влијание на неодамнешниот пораст на 
македонската минимална плата врз одлуките на работодавачот.  
 
249. Во меѓувреме, платите во ПЈР Македонија изгледаат слични на просеците од Западен Балкан. Со 
оглед на големината на македонскиот пазар на труд и релативната интеграција на нејзината економија со 
соседите и ЕУ, кога платите во ПЈР Македонија би биле значително пониски отколку на споредливите пазари, 
работниците може да имаат стимулација за емигрирање или за потпирање врз семејни дознаки; кога би биле 
значително повисоки, работодавачите може да најдат слично квалификувани работници на друго место, кои би 
работеле за пониски плати. Сепак, во последните 10 години, просечните реални плати во ПЈР Македонија беа 
прилично блиску до просекот во Србија и Косово, над просеците во Албанија и под просеците во Босна и 
Херцеговина и во Црна Гора (Слика 5.30). Од друга страна, минималната плата во ПЈР Македонија се зголеми за 
23 отсто помеѓу 2012 и 2016 година, што ја прави релативно висока за регионот, блиску до Србија и Црна Гора, но 
значително над Косово и Албанија. Откако се нормализира нивото за просечната плата, минималната плата во 
ПЈР Македонија сега е споредлива со меѓународните референцијални точки. Соодносот на номиналната законска 
минимална плата (12.000 денари, околу 195 евра) со просечната плата во економијата е 0.52, што е повисоко 
отколку во повеќето земји на ОЕЦД. Иако не се документирани влијанијата од зголемувањето на минималните 
плати, моменталната минимална плата е повисока од онаа што би била пазарна плата за нискоквалификувани 
работни места, што би можело да го спречи создавањето такви работни места, особено со оглед на поврзаните 
даноци на трудот. Фактот што владата воведе програма за поддршка на работодавачите за надоместување на 
зголемувањето на минималната плата, ја потврдува оваа загриженост. 
 



198 
 

Слика 5.30: Платите во ПЈР Македонија се во согласност со просекот на Западен Балкан. 
(Просечна месечна бруто плата, евра)  (Месечна минимална плата, евра)  

  
Извор: Пресметки на авторите, базирани врз СПУ и ЈИЕ базата на податоци за работни места (ВИМЕС и Светска банка). 

 
5.3.1.2 Подобрите социјални услуги се од суштинско значење за подобрување на 

инклузијата во поддршката на вработените жени. 
 
250. Недостигот од пристап до прифатлива грижа за деца и стари лица спречува многу жени да бараат 
работа. Конфликтните барања во однос на времето на жените создаваат еден маѓепсан круг на ниска приврзаност 
кон пазарот на трудот и предност на улогата на обезбедувач на нега, што ја зголемува ранливоста и 
нееднаквостите врз родова основа. Слабиот упис во предучилишно образование значи помалку време за работа 
на родителите, обично за жените. Околу 41 процент од жените, а само 1,3 проценти од мажите кои не се дел од 
работната сила, наведуваат „лични и семејни обврски“ како нивна примарна причина поради која не бараат 
работа. 187 Постои неисполнета побарувачка за формални, прифатливи услуги за згрижување деца (иако поновите 
студии имаат квалификувани претходни докази, видете Поле 5.6). Во однос на грижата за постарите лица, 
забележлив е недостигот од дневни услуги и од резидентни центри за нега, кои се малку и се скапи. Социјалните 
норми се уште една моќна пречка за резидентна грижа за стари лица; повеќето семејства би преферирале дневни 
центри и домашни опции. Што се однесува до квалитетот, иако згрижувањето на деца се смета за поволно, 
родителите често одбиваат да ги испратат своите деца, бидејќи сметаат дека се премногу мали.188 Во однос на 
грижата за постари лица, постојат и инфраструктурно слични и безбедносни прашања. 
 

Поле 5.6: Социјалните норми влијаат врз учеството на жените на пазарот на труд во ПЈР Македонија 
 
Утврдено е дека социјалните норми го влошуваат учеството на жените на пазарот на трудот во ПЈР Македонија. Мојсоска-
Блажевски и сор. (2017 година) собраа информации од голем репрезентативен примерок на домаќинства за да ги 
анализираат главните причини поради кои жените се неактивни на пазарот на трудот. Авторите користеа статистички 
методи за да идентификуваат кои варијабли најдобро ја објаснуваат одлуката жените да бидат активни или неактивни. 
 
Најважниот фактор, одговорен за повеќе од една третина од варијацијата во неактивноста на жените, се состои главно од 
обврски во домаќинството и традиционалните родови улоги во рамките на семејството и општеството; на тој начин 
традиционалните општествени норми ги одвраќаат жените од пазарот на трудот. Други фактори што, исто така, се 
покажале како релевантни се грижата за старите лица, лошото здравје, обесхрабрувањето (или изгубена надеж за 
наоѓање работа или недостиг на самодоверба во врска со квалификациите) и грижата за децата. Собраните податоци, 
исто така, укажуваат на распространетоста на традиционалните општествени норми и верувања дека жените не се 

                                                           
187 Светска банка (2013а), Дијагностика на половите во ПЈР Македонија: Разлики во дотациите, пристапот до економски можности и 
поддршка.  
188 Светска банка (2018а), Преглед на јавните расходи во ПЈР Македонија 
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подготвени за потребите на работниот живот: Една третина од македонските жени изјавиле дека веруваат дека нивната 
примарна улога не е работата, туку да раѓаат и да се грижат за домот и семејството; речиси 40 проценти сметаат дека е 
потешко за жените да бидат менаџери и политичари или да бидат на одговорна позиција; а 40 проценти сметаат дека 
вработените мајки не може да имаат близок однос со своите деца како невработените мајки - ставови кои се особено 
распространети кај неактивните жени. Податоците од АЖТ од 2015 година цитирани од страна на авторите ја потврдуваат 
распространетоста на традиционалните ставови низ целиот Западен Балкан. Уделот на испитаниците кои веруваат дека 
„подобро е за сите инволвирани мажот да ги заработува парите, а жената да се грижи за домот и децата“ е повисока во 
регионот отколку во земјите на ЕУ и е уште повисока меѓу самовработените и невработените. 
 
Студијата, исто така, ја опишува и типичната неактивна жена во ПЈР Македонија: таа има над 50 години, од албанска 
етничка припадност, и обично е во брак или во партнерство; има само основно образование, домаќинството е сиромашно, 
и  живее во голем град во внатрешноста. Постојат три типови жени за кои е најверојатно да бидат неактивни: (1) оние кои 
не бараат работа, главно поради обесхрабрување и ниска самодоверба; (2) оние кои се спречени да влезат на пазарот на 
трудот поради домашните обврски и грижата за деца и стари лица; и (3) оние за кои главните бариери се поврзани со 
културата и семејните односи. Така, владините политики за активирање повеќе жени треба да бидат разновидни, така што 
ќе се пристапи соодветно на секоја група. Политиките за третата група најверојатно ќе се покажат како најтешки и 
најбавно ќе покажат резултати, но се од витално значење за да се обезбедат подеднакви можности за сите Македонци. 
 
Извор: Автори, базирано врз Мојсоска-Блажевски, Петрески и Озтас (2017). 
 
251. Активните политики на пазарот на трудот (АППТ) за привлекување на луѓето во работната сила 
имаат мешани резултати во ПЈР Македонија. Како што е прикажано на Сликата 5.31, во 2015 година, и покрај 
високата структурна невработеност, АППТ опфатија помалку од 10 проценти од населението и помалку од 25 
проценти од сиромашните и имаа мало влијание врз долгорочните резултати на пазарот на трудот. На пример, 
една неодамнешна студија оценуваше селекција АППТ имплементирани од страна на Агенцијата за вработување 
на ПЈР Македонија од 2008 до 2012 година (новите програми после тоа не се оценети).189 Меѓу нив беше и 
програмата за самовработување (2008), програмите за стажирање (2010 и 2012), обуката за познати работодавачи 
(2010 и 2012), програмата за субвенции за плати (2010), обуката за напредни ИТ вештини (2010) и обуката за 
определени занимања (2010). И двете програми за стажирање беа ефикасни во однос на вработувањето на 
учесниците во програмата. Програмата за обука на познати работодавачи имаше големи долгорочни придобивки 
во тоа што учесниците беа задржани на работното место и по истекувањето на обврската за тоа. Како и да е, 
програмата за самовработување (2008) имаше позитивни влијанија врз субјективните мерки за добросостојбата на 
учесниците, но не и во однос на нивно реално вработување. И на крајот, обуката за дефицитарни професии, 
обуката за напредни ИТ вештини и програмите за субвенции за плати немаа значително влијание врз 
веројатноста учесниците да најдат работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
189 Мојсоска-Блажевски и сор. (2015). 
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на анкетата АПУЖ. Извор: Пресметки на авторите врз основа на анкетата АПУЖ. 
 
252. Во меѓувреме, фокусот на социјалната помош се префрли од поддршката за сиромашните семејства 
на поддршка за семејствата со деца. Со околу 14 отсто од БДП, вкупните трошоци на ПЈР Македонија за 
социјална заштита се високи во споредба со другите земји на ЕЦА. Сепак, најголем дел од нив се однесуваат на 
пензии (старосна, инвалидска и семејна пензија); директната социјална помош е само 1,2 проценти од БДП. Ова 
објаснува зошто програмите за социјална помош стигнуваат до помалку од 25 проценти од сиромашните 
домаќинства (Слика 5.32). Покрај тоа, во последниве години, социјалната помош се префрли од насочување 
парични надоместоци за сиромашните семејства кон обезбедување бенефиции поврзани со деца, без оглед на 
семејниот приход. На пример, во последниве 10 години, покриеноста на СПП, што првенствено ги поддржува 
сиромашните семејства, е повеќе од преполовена, од 67.000 на 26.000 домаќинства, а трошоците наменети за СПП 
беа намалени за две третини, од 0,6 проценти од БДП во 2005 година на 0,2 проценти во 2016 година. 
Покриеноста и трошоците наменети за програмата за детски додаток, исто така, се намалија, бидејќи беше 
креирана нова програма за поддршка на растечките семејства. Родителскиот додаток, започнат во 2009 година, 
нуди бенефиции за мајките кои раѓаат трето дете и продолжува до десеттиот роденден на детето. Нема многу 
докази во поддршка на тоа дека високиот родителски додаток помогнал да се зголеми стапката на наталитет. До 
2016 година, програмата има повеќе од 23.500 корисници и чини 0,4 проценти од БДП. Таа, исто така, ошто ја 
намали ефективноста на таргетирањето на социјалната помош. Како што е прикажано во Сликата 5.32, речиси 78 
проценти од корисниците на СПП припаѓаат на најсиромашниот квинтил, што е многу добро таргетирање според 
меѓународните стандарди. Сепак, речиси 50 отсто од корисниците на родителски додаток се над првиот квинтил 
(значи, не се сиромашни), како и речиси 60 проценти од корисниците на додатоци поврзани со образованието. 
Накратко, социјалната помош во ПЈР Македонија посветува значителни ресурси на програми кои не се однесуваат 
ефективно на сиромаштијата. 
 
253. Реформата на програмите за заштита може да ги подобри резултатите во однос на сиромаштијата, 
без да создаде дестимулации за работа. Со оглед на неодамнешните промени во програмите за социјална 
помош и структурно сличните бариери со кои се соочуваат сиромашните Македонци кои се обидуваат да 
генерираат повисоки приходи, постои потреба да се процени како социјалната помош може поефикасно да ја 
поддржи интеграцијата на сиромашните на пазарот на трудот. Локалните истражувачи предложија воведување 
гарантиран минимален приход (ГМП), а владата планира да ја реформира структурата на социјалната помош и да 
воведе една форма на ГМП).190 Гарантираната минимална помош (ГМП) ќе им биде достапна на домаќинства со 
приход под 4.000 денари по возрасен член месечно (т.е. 1/3 од минималната плата). Домаќинствата што добиваат 

                                                           
190 Мојсоска-Блажевски и Петрески (2017). 
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четвртина од сиромашното население. 

(Население што има корист од социјалната заштита, 2015) 

Слика 5.32: Над три четвртини од корисниците на 
програми зависни од приходите и/или средствата се од 

најсиромашниот квинтил. 
(Корисници на основните програми за социјална помош 

според квинтили на приход, 2015) 
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ГМП автоматски имаат право на енергетска субвенција во износ од 1.000 денари во шесте зимски месеци а децата 
имаат право на детски додаток (ДД). Последното им е достапно и на домаќинства со приходи под 6.000 денари 
месечно (по возрасен член). Во домаќинствата што користат ГМП сите работоспособни членови мора да се 
пријавуваат во агенцијата за вработување и да прифатат услуги за вработување и преквалификација. ГМП се 
очекува да опфати околу 7 проценти од населението, а ДД да добијат 22 проценти од децата. 
 
5.3.1.3 Пофлексибилните работни договори и менувањето на општествените 

норми ќе го охрабрат учеството во работната сила. 
 
254. Повеќето вработени Македонци работат полно работно време со постојано вработување. Во Западен 
Балкан, процентот на привремени работници варира во голема мера, од околу 11 проценти во Албанија и 14 
проценти во ПЈР Македонија до 71 процент во Косово. Во ПЈР Македонија, како и во Албанија, Австрија и 
Унгарија, мал број работници се вработени со привремени договори. Ова значи дека работодавачите имаат малку 
начини да го тестираат квалитетот на совпаѓање со ниски трошоци, а работниците имаат малку начини да стекнат 
искуство, освен со стандардна, постојана работа. Дури и ако младите работници имаат најголем удел во 
привремените договори, тоа е само околу една третина (Слика 5.33, панел А). Со 6 проценти, вработувањето со 
скратено работно време е многу ниско, дури и за жените (Слика 5.33, панел Б)191. Сепак, формалните договори со 
полно работно време не треба да се жртвуваат на сметка на проширувањето на опциите за користење 
привремени договори за вработување. Ако работниците се остават без гаранција за постојана работа, тоа би го 
зголемило нивното чувство на неизвесност и неправеден третман. 
 

А: Тип договор според пол, возраст и образование, 2016 
година 

Б: Полно или скратено работно време според пол, возраст и 
образование, 2016) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АРС. 

 
  

                                                           
191 Видете, исто така, Светска банка и ВИМЕС (2018) за споредби со другите земји од Западен Балкан и ЕУ. 
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Слика 5.33: Повеќето вработени работници се со постојано вработување со полно работно време. 
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255. Просечните национални резултати од 
вработувањето ја маскираат лошата состојба на 
определени групи: оние со ниско образование, 
оние кои живеат во руралните и источните делови 
на земјата и не-македонските етнички групи, е 
значително помалку веројатно дека ќе работат 
(Слика 5.34). Проценките од регресија на податоците 
од 2010 година покажуваат дека етничките Албанци и 
другите малцинства е многу поверојатно да се надвор 
од работната сила и помалку веројатно да бидат 
вработени, по контролирањето на регион, пол, 
возраст, образование и состав на домаќинствата. Меѓу 
жените, разликите во вработеноста главно се должат 
на разликите во активноста. До различна мера, во сите 
заедници социјалните норми ги одвраќаат жените од 
учество на пазарот на трудот (Поле 5.6), иако се чини 
дека етничките ромски и албански заедници 
наметнуваат поексплицитни ограничувања за таквото 
учество од етничките македонски заедници. Родовата 
диференцијација е најочигледна во однос на видовите 
работни места кои се сметаат за соодветни за мажите 
и жените; физичката сила е најчест заеднички 
делител, проследено со тоа дали работата се изведува 

на отворено или во затворен простор. Разликите во невработеноста се пошироки помеѓу мажите (Слика 5.34). 
 
256. Подобрувањето на резултатите за сиромашните ќе резултира со заеднички напори за зголемување 
на нивните вештини и работата да се направи исплатлива и за работниците и за работодавачите. Потребен е 
мултисекторски пристап што ќе го реобмисли даночниот систем и ќе го намали „даночниот товар“, особено за 
ниските плати, за скратено работно време и за вторите заработувачи. Социјалните програми треба да бидат 
компатибилни со работата, на пример, преку постепено намалување, наместо елиминирање на надоместоците 
при вработување и со елиминирање на ограничувањата за подобност кога член на домаќинството е вработен. 
Реформите како ГМП би можеле да помогнат. Пензиските програми би можеле да ја разгледаат можноста за 
зголемување на возраста за пензионирање и за создавање начини за обесхрабрување на предвременото 
пензионирање. Конечно, АПП со докажаните позитивни ефекти, како што се пракси и обуки на работодавачите, 
може да се зголемат агресивно и да се насочат кон помладите и многу постарите работници, жени и етнички 
малцинства. Покрај индивидуалните влијанија во однос на нив, ефективните промени во овие области ќе имаат 
заемно зајакнувачки ефект, овозможувајќи пазарите, институциите и општеството да го наградат потенцијалот и 
напорите на Македонците, без оглед на нивните индивидуални околности. 
 

 

  

Слика 5.34: Етничките малцинства од двата пола се со 
поголема веројатност да бидат надвор од работната сила 

или да бидат невработени. 
(Состојба на пазарот на трудот според етничка припадност, 

2017) 

 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на Анкетата за квалитет 

на животот на ПЈР Македонија 2017. 
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Систематска Дијагностика На Земјата | Постигнување Посветла Иднина За Сите

Владимир Симеонов
Паунот од Стоби II 

Жаклина беше девојче во далечната 1994 година, 
но таа има живи сеќавања за тоа како се променил 
квалитетот на воздухот кога депонијата се отворила 
на само 2 километри од нејзиниот град. Во текот на 
денот животот продолжил како и обично, но ноќе 
мирисот станувал неподнослив, а луѓето останувале 
дома со затворени прозорци. Во зима, воздухот 
станувал уште повеќе загаден од горењето на 
дрвата, сообраќајот и емисиите од индустрискитте 
објекти. Тогаш исто така, се промени и вкусот на 
водата. Жаклина ги видела и вестите дека луѓето 
во Скопје и во другите градови сѐ повеќе и повеќе 
страдаат од респираторни, како и од канцерогени 
заболувања. . Во 2013 година, властите најавија дека 
депонијата ќе биде целосно преработена за да ги 
задоволи  стандардите на животната средина, а 
жителите беа исполнети со надеж. Но, договорот за 
управување со депонијата бил доделен на компанија 
која не ги исполнува основните технички критериуми 
и била основана само неколку дена пред крајниот 
рок за тендерската понуда. Сите се сомневаа во 
корупција. Денес, депонијата е управувана малку 
подобро од порано, но квалитетот на воздухот и 
водата сѐ уште се лоши. Жаклина се сомнева дека 
кога ќе има свои деца воздухот ќе може да се дише, 
водата ќе може да се пие и дека даночните обврзници 
ќе знаат како се трошат нивните пари.

Поглавје 6. Патека III: Остварување 
одржливост преку ефективно 
управување, фискална промисленост 
и подобрено управување со животната 
средина и отпорност кон потреси
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6. Патека III: Остварување одржливост преку ефективно 
управување, фискална промисленост и подобрено 

управување со животната средина и отпорност кон 
потреси 

 
Зајакнувањето на економската, еколошката и социјалната отпорност 
е од клучно значење за зачувување на економските и социјалните 
придобивки во ПЈР Македонија. Ефективни државни институции кои 
обезбедуваат владеење на правото и кои се почитувани од сите и 
кои им служат подеднакво на сите, како и квалификувана 
администрација што работи на транспарентен начин, е неопходно за 
да се изгради општествена доверба, како и за подобрување на 
деловното окружување и испораката на јавни услуги. Одржувањето 
инклузивен раст исто така бара избегнување создавање 
нерамнотежи кои може да поттикнат криза и да се биде подготвен за 
справување со негативни потреси. Поради неодамнешните 
контрациклични фискални активности и структурно слични прашања 
поврзани со нејзината демографска структура, долгот на ПЈР 
Македонија брзо се зголемува. За да се избегне влошување на 
состојбата, неопходни се подобрувања во ефикасноста на наплатата 
на приходите и квалитетот на трошењето. Треба да се посвети 
внимание и на управувањето со природните ресурси; во моментов ризиците по околината како загадувањето 
имаат споредни ефекти кои негативно влијаат врз населението. Земјоделските практики, исто така, имаат потреба 
од реформи, за да гарантираат одржливо користење на ресурсите што се користат за производство. Исто така, 
треба да се забрзаат мерките за подготовка на земјата за справување со земјотреси, поплави и други природни 
опасности на кои е подложна.  

Слика 6.1: Теми за Патеката III 
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6.1 Поквалитетни институции за побрз, одржлив и посеопфатен раст  
 
257. Да се направи поефикасна држава и да се 
изгради социјална доверба е долг, макотрпен процес. 
Врз него влијаат три фактори: (1) квалитетот на 
администрацијата на државата (владиниот капацитет), кој 
најдобро го оформуваат структурите засновани врз заслуги, 
координација и органи базирани врз правила; (2) 
веродостојни правила за насочување на односите меѓу 
приватни лица, бизниси и државата (правила и пазарни 
институции), за да се олесни распределбата на ресурсите 
што дава точни ценовни сигнали и партнерства помеѓу 
приватниот и јавниот сектор, надополнето со фискална 
дисциплина; и (3) системи за одговорност на владините 
агенти за нивните постапки (отчетност), особено кон 
граѓаните (Слика 6.2). 192 
 
258. Меѓусебното влијание на владиниот капацитет, усогласеноста со правилата и одговорноста го 
определува степенот до кој институциите на една земја промовираат поттикнување на социјалната доверба. 
ПЈР Македонија постигна значителен напредок во обликувањето на правилата и пазарните институции што ги 
следат најдобрите практики, но потешко се справува со изградбата на владиниот капацитет и создавањето 
одговорност. За подобрувањето на квалитетот на јавните политики, исто така, потребно е рамномерно учество во 
изборните процеси на сите групи во општеството, за да се осигура дека ги одразуваат преференциите и 
интересите на сите групи (Поле 6.1). 
  

                                                           
192Правилата може да бидат и формални (де јуре) и неформални (де факто). Капацитетот се однесува на способноста на државните и на 
недржавните актери да работат и да ги почитуваат правилата во однос на, на пример, давањето услуги и заштитата на правата и 
овластувањата. Одговорноста се однесува на механизмите што ги обликуваат стимулациите и ја ограничуваат употребата на делегирана моќ, 
вклучувајќи санкции или други последици, ако правилата не се применат поради недостаток на посветеност, координација и соработка - трите 
двигатели на ефективност во Извештајот за светскиот развој во управувањето и законот од 2017 година.  

Слика 6.2: Градењето доверба имплицира 
зајакнување на правила, капацитет и отчетност. 

 
Извор: Автори. 
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Забелешки: Просечните СПУ се просек од 6 компоненти на СПУ. 

Проценките се движат од -2,5 (слаба) до 2,5 (силна) ефикасност на 
управување 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоците од СПУ и 
Светска банка (2017в) Засилување на моторите на раст и 

просперитет во Западен Балкан. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоците од СПУ и 
Светска банка (2017в) Засилување на моторите на раст и 

просперитет во Западен Балкан. 
 

 
Поле 6.1: Чиј глас се слуша во дизајнирањето на јавните политики? 

Иако фер изборите треба да обезбедат предлози за 
политиките што се однесуваат за сите се оние што ќе 
бидат избрани, во практиката побогатите повеќе се 
слушаат во овие процеси. Политиколозите покажаа дека 
учеството во гласањето е силно поврзано со доходот (на 
пр. Верба и сор., 1995). Побогатите луѓе повеќе гласаат, 
што резултира со дисторзивни ефекти врз претставничката 
влада и зајакнувачки шеми што ја приклонуваат јавната 
политика кон богатите (Шлоцман и сор., 2012, Грифин и 
Њуман 2005, Жиленс 2012, Бартелс 2009). Всушност, 
најинтересните емпириски истражувања на оваа тема 
имаат тенденција да покажат дека учесниците влијаат врз 
тоа кој ќе биде избран и врз политиките што ќе ги 
спроведува (Фаулер 2013, Грифин и Њуман 2005, Лејли и 
Наглер 2013, Мадестам и сор. 2013). 
 
ПЈР Македонија не е далеку од овој модел. Информациите 
од неодамнешните избори покажуваат дека богатите 
учествуваат повеќе  отколку помалку богатите на избори 
(Слика Б6.1). На сите неодамнешни избори за кои се 
собрани информации во 2016 година, разликите во учеството во гласањето помеѓу најнискиот и највисокиот квинтил беа 
над 15 процентни поени и секогаш статистички значајни. Сепак, постои начин да се подобри ова. Неодамнешните студии 
покажаа докази дека зголемувањето на доходот на домаќинствата влијае позитивно врз учеството во гласањето кај 
следните генерации (Акее и сор., 2018a). Ова значи дека подобрувањето на можностите за генерирање доход за 
сиромашните не само што има директно влијание, туку, исто така, ќе помогне да се зачуваат политиките кои ги 
поддржуваат преку зголемување на нивниот глас, преку повисока стапка на учество во гласањето во иднина. 

Слика Б6.1: Помали се шансите помалку богатите да 
учествуваат на избори отколку најбогатите 

(Процент кој гласаше на последните избори, според 
квинтили, ПЈР Македонија, 2016) 

 
Забелешка: Квинтили дефинирани врз основа на 

потрошувачката на храна по глава на жител. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на АЖТ 2016 година. 
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Слика 6.3: Нивото на управување во ПЈР Македонија е 
далеку под нивото на земјите кон кои се стреми пред 

нивното приклучување кон ЕУ. 
(Просечни светски показатели за управување [СПУ]) 

Слика 6.4: Вредностите на земјата се особено ниски во 
однос на политичката стабилност, одговорноста и 

владеењето на правото 
(Процент на рангирање на СПУ индикатори, просек 2012-16) 
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Извор: Автори, врз основа на Акее и сор. (2018б). 
 
259. Од осамостојувањето во 1991 година, ПЈР Македонија постигна значителен напредок во 
зацврстувањето на правилата за поддршка на пазарната економија. Веднаш по осамостојувањето, се 
спроведоа стабилно макроекономско управување, либерализација на цените, реструктуирање на ПДС и други 
економски реформи, а земјата брзо се пресели во европските и глобалните економии со пристапување во СТО во 
2003 година и ЦЕФТА во 2006 година. Таа доби статус на кандидат за ЕУ во 2005 година. Нејзината стратегија за 
привлекување СДИ, исто така, го зголеми вкупниот извоз, но, уште поважно, го смени составот на извозот со 
нагласување на стоките и услугите со повисока додадена вредност. Конечно, неколку реформи за инвестициската 
клима ја подигнаа ПЈР Македонија на 11-тата највисока позиција на глобално ниво на ранг-листата на Дуинг 
Бизнис. 
 

260. Сепак, напредокот е многу побавен во 
однос на капацитетот и одговорноста на владата, 
така што земјата сè уште не е таму каде што се 
стреми да биде. Земајќи го просекот од шесте 
области од Светските показатели на управување 
(СПУ), каде што нивните резултати се движат од -2,5 
(слабо управување) до 2,5 (силно), во 2016 година 
ПЈР Македонија имаше просек од -0,7 (Слика 6.3). За 
споредба, средната оценка на земјите-аспиранти, 5 
години пред секоја да влезе во ЕУ, беше +0,5, а 
нивната средна вредност во 2016 година изнесуваше 
околу +0,7. Кај два од индикаторите - регулаторниот 
квалитет и ефикасноста на владата - ПЈР Македонија 
е рангирана над светската средна вредност и 
повисоко од повеќето структурно слични земји. 
Сепак, во другите четири - политичка стабилност, 
глас и одговорност, владеење на правото и контрола 
на корупцијата - за последните пет години на 
податоци (2012-16), резултатите на ПЈР Македонија 
беа далеку под оние на повеќето структурно слични 
земји и земји-аспиранти (Слика 6.4). Според 
истражувањето на Анкетата на извршно мислење на 
СЕФ 2016, политичката нестабилност и неефикасната 

бирократија се меѓу првите пет пречки за деловно работење во ПЈР Македонија (Слика 6.5), но криминалот, 
корупцијата и стабилноста на владата, исто така, може да влијаат врз деловните одлуки. 
 
Недостаток во знаењето 6.1: Што стои на патот на подобрување на квалитетот на јавните институции? 
 
ПЈР Македонија има бавен напредок во подобрувањето на своите јавни институции, иако тоа е од клучно значење за 
решавање на предизвиците за раст, инклузија и одржливост. Институционалните слабости - на пр. правила што не се 
спроведени кредибилно или имперсонално - може да го потиснат растот (на пример, преку непотполни регулаторни 
рамки, негативни влијанија врз акумулацијата на човечкиот капитал и јавната инфраструктура, пристап до земјиште и 
капитал и општо неефикасности што ги забавуваат или ги попречуваат програмите). Подобри, поефикасни институции се 
оние што ги прават политиките веродостојни и предвидливи (улога на посветеност) и што ги обликуваат колективните 
убедувања кои предизвикуваат почитување (доверба) и го обликуваат однесувањето (координација и соработка). 
 
Пред да се идентификуваат конкретните активности за да се направат поефикасни јавните институции, потребно е прво да 
се проценат кои се главните пречки за реформите. Анализата ќе треба да биде прилагодена на секој сектор, бидејќи 

Слика 6.5: Проблемите во управувањето се едни од 
најголемите 5 ограничувања во деловното работење во ПЈР 

Македонија. 
(Најпроблематични фактори за деловно работење според 

претприемачите, 2016) 

  
Извор: Податоци од Анкетата на извршно мислење на СЕФ за 2016 
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актерите и институционалната поставеност може значително да се разликуваат од еден до друг. Примери на прашања кои 
може да ја водат анализата се: 
• Дали недостигот од конкуренција и регулатива за конкуренција може да се објасни со концептот „заробена држава“ во 
различен степен? 
• Кои ограничувања на политичката економија може да го објаснат недостигот од реформи на ПДС? 
 
Одговорите треба да обезбедат вредни информации за насочување на реформските напори. 
 
a Светска банка (2017г.), Извештај за светски развој 2017: Управување и закон. 
 
261. Некои владини напори за реформа на јавната администрација јасно се насочени кон подобрување 
на квалитетот. Новата Стратегија за реформа на јавната администрација и Програмата за реформи во 
управувањето со јавните финансии се пофални напори за насочување на движењето на реформите кон 
подобрување на квалитетот на јавните институции. Функционалните прегледи, што ги користи Светската банка за 
идентификување и корекција на неефикасностите во управувањето на вработените во јавната администрација, 
исто така, може да ја зголемат ефикасноста. Конечно, напорите за промовирање дигитални услуги, е-влада и 
други услуги фокусирани на граѓаните, може да создадат синергија со другите напори за подобрување на 
квалитетот на јавните институции. 
 
6.1.1 Пречки за социјална доверба и ефикасност на државата  
 
6.1.1.1 Ограничената слобода на печатот, корупцијата и политизацијата ја 

попречуваат одговорноста и владиниот капацитет 
 
262. Способноста на медиумите да 
функционираат како носител на одговорност е 
значително намалена. Како што извести 
Експертската група за системско владеење на 
правото (2015), „Медиумите се клучен играч во 
демократијата, не само како јавен чувар, туку и како 
придонесувач за плурализам, демократски развој и 
дијалог“. Во Индексот на слободата на печатот за 
2014 година, објавен од Репортери без граници, ПЈР 
Македонија беше најниско рангирана досега, на 123-
то место. Во Индексот за одржливост на медиумите 
IREX 2014 имаше резултат од 1.40 (каде што 1 е 
најлошо, а 4 најдобро), цел поен под нејзиниот 
резултат од 2005 година, што ја одразува 
перцепцијата на медиумската заедница дека се 
влоши контролата на државата, политизацијата и 
економското сузбивање на медиумите. Во 2017 
година, втора година по ред, земјата беше оценета 
како „неслободна“ во Индексот за слобота на печатот 
на Фридом Хаус. 
 
263. Медиумите, исто така, страдаат од бројни проблеми. Поради страв, недостиг од ресурси и недоволни 
вештини, има малку истражувачко новинарство. Новинарите, како и другите засегнати страни, известуваат дека 
новинарите често не ги исполнуваат етичките стандарди, што го поткопува кредибилитетот на медиумите. Платите 
и безбедноста на работното место се слаби. Извештајот за набљудување на изборите од страна на ОБСЕ/ОДИХР 
документираше заплашување и закани против новинарите, заедно со неуспехот да се обезбеди избалансирано и 

Слика 6.6: Перцепцијата на корупција се влоши последниве 
години. 

(Индекс на перцепција на корупција, ИПК) 

 
Забелешка: ИПК ги оценува земјите врз основа на тоа колу се смета 

дека е корумпиран јавниот сектор на една земја од страна на 
експертите и деловните управители. Тоа е комплексен индекс, 

комбинација од 13 истражувања и проценки на корупцијата, собрани 
од различни институции и консолидирани од Транспаренси 

Интернешнал. Што повиеок е резултатот, толку помала е корупцијата. 
Извор: Податоци од Транспаренси Интернешнал 
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непристрасно покривање на настаните (Сениор експертски групи за системско владеење на правото [Сениор 
експерти] 2015). 
 
264. Корупцијата е сериозна пречка за доверба во владата. Оценката на корупцијата во ПЈР Македонија во 
Светските развојни показатели во 2017 година изнесуваше 4,75, најниското ниво досега, додека во Индексот на 
корупција во Транспаренси интернешнал во 2017 година таа постигна 35 од 100 и се рангираше на 107-то место 
од 176 држави, што е најниско меѓу земјите од Западен Балкан и новите земји од ЕУ и под просекот на ЕУ15 
(Слика 6.6). Истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка во 2016 година покажа дека 46 
проценти од испитаниците веруваат дека повеќето државни службеници се способни за коруптивни активности, а 
63 проценти изразија недоверба во институциите ангаржирани во борбата против корупцијата, како што се 
судовите. Глобалниот барометар за корупција во 2013 година покажа дека 68 проценти од испитаниците сметаат 
дека судовите се меѓу најкорумпираните институции во ПЈР Македонија. 193 
 
265. Политизацијата, секогаш пречка за меритократија, ја загрозува јавната администрација. 
Неодамнешните независни извештаи посочија дека вработените во јавната администрација се подложени на 
систематски политички притисок, како што стана евидентно кога политичката криза во 2015/16 година откри 
системска злоупотреба и манипулација на власта. Прегледот на состојбата на имплементацијата на планот 3-6-9 ја 
нагласува потребата за деполитизирање на јавната администрација за поддршка на одржлив и инклузивен раст194. 
Политизацијата, исто така, ги поткопа напорите за јавната администрација да стане етнички репрезентативна: 
наименувањата на многу позиции, особено на општинските, доделени на етничките Албанци, наводно се базираат 
врз политичкта припадност, а не врз заслуги. Покрај тоа, според Анкетата „Животот во транзиција“ во 2016 
година, 46 проценти од Македонците сметале дека „политичките врски“ се поважни за успехот во животот отколку 
„вложувањето напори и напорната работа“ (34 проценти) и „интелегенцијата и вештините“ (15 проценти).  
 
266. Судовите, исто така, се политизирани, како што јасно покажа скандалот со прислушувањето, кој ја 
предизвика политичката криза. Како што нагласи Сениор експертската група (2017 година), контролата и 
злоупотребата на судскиот систем од страна на мал број судии на моќни позиции да служат и промовираат 
политички интереси, не се намали многу. Овие судии продолжија да вршат притисок врз помладите колеги преку 
нивна контрола на системите за назначување, оценување, унапредување, дисциплина и отпуштање и ја користат 
таа контрола за да ги наградат послушните и да ги казнат непослушните. Иако тоа се нарекува „заробување на 
државата“, би можело поточно да се карактеризира како заробување на „извршната власт“ на судиите и 
обвинителите. 195 
 
6.1.1.2 Други закани за независноста и ефикасноста на судството   
 
267. Судовите повеќе не се сметаат за независни и подготвени да бараат одговорност за други гранки на 
власта. Во споредба со земјите од ЕУ15 и земјите од ЦИЈИЕ-ЕУ, се забележува влошување на перцепцијата на 
судските ограничувања на извршната, судската одговорност и усогласеноста на владата со судските одлуки (Слика 
6.7). Од 1991 година, има само малку подобрување во факторите што ја обликуваат ефикасноста на судството, а во 
Вариететите на демократијата, индикаторот на ПЈР Македонија за ригорозна и непристрасна јавна 
администрација и цензура на владата постојано се влошува. 196 Сликата 6.8, исто така, го илустрира значителното 

                                                           
193 https://www.transparency.org/gcb2013/country?country=macedonia_(fyr). 
194 Планот 3-6-9 беше усвоен на 7 април 2017 година, за да ги врати институциите и системите во нивните нормални функции. Тој опфаќа 
мерки за изборите, парламентот, граѓанското општество, медиумите, реформата на јавната администрација, судските реформи и 
антикорупцијата. Извештајот за напредокот од 4 јули до 17 април беше објавен во април 2018 година. 
195https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/ files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf.  
196 Причините за влошување не се сосема јасни и претставуваат недостаток во знаењето (видете Недостаток во знаењето 6.1). Многу од 
овие показатели се базираат врз перцепциите и мислењата. Можно е откритијата на корупција и несоодветно влијаниебсо висок 
 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_for_publication.pdf
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намалување на разумното оправдување за промени во политиката. Исто така, судовите ги дискриминираат 
ранливите групи; селективната примена на законот непропорционално им наштетува на сиромашните и на 
етничките малцинства, особено на Ромите. 197 Не е изненадувачки, за разлика од другите аспекти на 
регулативниот квалитет, како што е трговската отвореност, судската независност добива ниски оценки во ПЈР 
Македонија, многу пониски од просекот за ЕУ плус Норвешка и Швајцарија (Слика 6.9). Дури и во споредба со 
структурно сличните земји, рејтингот е под средната вредност (Слика 6.10). 
 
 
 

A. Судски ограничувања на извршната 
власт  

Б. Судска одговорност  В. Усогласеност на Владата со судските 
одлуки  

   
Забелешка: Индикаторите се базираат врз официјални документи и експертски мислења, со цел да се испита усогласеноста со правилата де 

јуре. Повисоките резултати имплицираат подобра усогласеност. Судските ограничувања на извршната власт се засноваат врз прашањето 
„До кој степен извршната власт го почитува уставот и ги почитува судските пресуди и до кој степен судството може да дејствува на 

независен начин?“; Судска одговорност врз „Кога ќе биде откриено дека судија е виновен за сериозен прекршок, колку често истиот се 
отстранува од неговото работно место или се дисциплинира на инаков начин?“; и Усогласеност на владата со судските одлуки врз „Колку 

често би рекле дека владата ги почитува важните одлуки на високиот суд со кои не се согласува?“ 
Извор: Пресметки на авторите, врз основа на податоците од базата на податоци Вариетети на демократијата. индикаторот 

 
268. Недостигот од финансиски средства, кадровско екипирање и независност, ја отежнува правдата. Во 
2013 година, 80 проценти од судскиот буџет беше наменет за плати, но во административните судови има 
премалку вработени и тие имаат мала независност. 198 Персоналот не е соодветно обучен, а граѓаните не се 
целосно запознаени со нивните права и обврски. Извештајот за политиката на проширување на ЕУ за ПЈР 
Македонија го посочува управувањето со судските буџети и со човечките ресурси како системски предизвик, што 
треба да биде разгледан од Врховниот суд и Судскиот совет. Јасно е дека за градење на судскиот систем потребна 
е не само политичка посветеност, туку и повеќе средства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
публицитет во последниве години да послужија како потсетување на експертите, граѓаните и деловниот свет за слабоста во владеењето на 
правото во земјата. 
197 https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/mkd/. 
198 Сениор експерти (2015). 
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1991 2016 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на Вариетети на демократијата. 

 
269. Поефикасни човечки ресурси (ЧР) и ИКТ системи би можеле да го сменат начинот на кој работат 
судовите. ПЈР Македонија има повеќе судови од повеќето европски земји, во просек 1,6 на 100.000 жители 
(европскиот просек е околу 1,4). Слично на тоа, има 50 проценти повеќе судии на 100.000 жители од европскиот 
просек. За секој судија има околу четири други членови на персоналот, но од оваа група само 17,5 проценти 
директно им помагаат на судиите. Ова подразбира сериозен проблем со ефикасноста на човечките ресурси. Исто 
така, иако судовите користат ИКТ системи, тие треба да ги надградат за да обезбедат интегритет и 
транспарентност на податоците што ги пренесуваат. На пример, информациите поставени во базата на податоци 
треба да бидат конзистентни за сите судови и јуриспруденцијалното размислување за судските одлуки да биде 
достапно онлајн, за да се осигура дека сите граѓани и деловниот свет имаат еднаков пристап и да се подобри 
транспарентноста. 
 

  
Извор: Индекс на податоци за јавен интегритет. Извор: СЕФ. 

 
270. Јазот помеѓу законот и практиката ја оспорува ефикасноста на судството и ги поткопува напорите за 
отстранување на пречките за социјалната доверба и ефикасноста на државата. Како дел од процесот на 
пристапување кон ЕУ, ПЈР Македонија усвои закони за креирање правосудни институции и нормативни рамки 
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Слика 6.9: Судска независност, слобода на печатот и 
стандарди на ЕУ. 

(Стандардизирани компоненти на индексот на јавен 
интегритет, 2017 (резултат 0-10)) 

Слика 6.10: Рејтингот на судската независност, структурно 
слични земји и земји-аспиранти. 

(Индекс на независност на судството (0-10)) 
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што се стандардни во Европа. Помеѓу 2002 и 2006 година, врз основа на Стратегијата за реформа на 
правосудството и слични акциски планови, земјата ги ратификуваше меѓународните договори за човекови права; 
усвои нов Кривичен законик; ги измени релевантните делови од Уставот; и усвои закони за спроведување на 
граѓански пресуди и за медијација. Реформите, исто така, создадоа совет на обвинители, совет за следење на 
судските реформи и академија за обука на судии и обвинители. Сепак, сè уште постои широк јаз помеѓу законите 
и она што реално се случува во судовите. Според извештајот на СПСНСП за институционалниот квалитет на 
антикорупциските мерки, македонскиот судски систем постигна 93 проценти за својата законска рамка, но само 60 
проценти за конкретната примена (Слика 6.11).199 Извештајот издвои слични големи јазови за законодавната власт 
и јавната администрација. Иако во ПЈР Македонија овој јаз е помал отколку во другите земји од Западен Балкан, 
тој е значително поширок отколку во, на пример, Германија, Ирска и САД. 
 

   
Забелешка: Неиспрекинантата линија го покажува просекот за 

законските аспекти на капацитетот, управувањето и ефикасноста на 
јавните набавки. Испрекинатата линија е просек од компонентите во 

пракса. 
Извор: Податоци од Транспаренси Интернешнал (2011). 

Извор: Податоци од Дуинг бизнис и Економист интелиџенс јунит. 

 
271. Овој јаз ја објаснува де јуре/де факто неусогласеноста помеѓу напредокот на правилата и пазарните 
институции и отсуството на напредок во капацитетот и одговорноста на владата. Иако ПЈР Македонија 
направи огромен напредок во поедноставувањето на регулативата и намалувањето на трошоците за водење 
бизнис, сè уште постои општа перцепција дека квалитетот и ефикасноста на бирократијата и ефикасноста на 
институциите се многу пониски од модерниот закон, секако, позицијата на земјата во индикаторот Дуинг бизнис е 
многу повисока од вредноста што се подразбира во негативната перцепција за ефикасноста на владата (Слика 
6.12). Не е доволно едноставно донесувањето закони: практиките, исто така, мора да се променат до колку се 
подобрат владините капацитети и одговорност. 

                                                           
199 Транспаренси интернешнал (2011), „Антикорупциски барања на ЕУ: Мерење на напредокот во Албанија, Косово, ПЈР Македонија и 
Турција". Иницијативата СПСНСП ја оценува работата на судскиот систем, законодавната власт и јавната администрација. Индикаторите се 
однесуваат на капацитетот, управувањето, севкупната ефективност/ефикасност и јавните набавки. Резултатите ги оценуваат законите, 
политиките и вистинската практика. Податоците за извештајот беа собрани, анализирани и разгледани помеѓу ноември 2010 и април 2011 
година. 
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Слика 6.11: Јазот помеѓу законот и практиката, проценти 
(Резултати за ТИ Антикорупциски барања [резултат 0-100]) 

Слика 6.12: Ефективност на Владата во ПЈР Македонија, 
2016 година 

(Резултат на Дуинг бизнис [0-2] и Оценка за ефективноста на 
владата [0-1]) 
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6.2 Обезбедување фискална одржливост за инклузивен раст 
 
6.2.1 Повторното воспоставување фискална одржливост треба да ја положи 

основата за инклузивен раст  
 
272. Со напредувањето на глобалната финансиска криза, ПЈР Македонија требаше да преземе 
експанзивни фискални мерки за заштита на економијата. Кризата во 2008 година ги намали и побарувачката 
за македонскиот извоз и приватните приливи од ЕУ. Намалената трговија и пониската домашна побарувачка 
предизвикаа пад на приходите. Побавниот раст што следеше ја натера владата да примени стимулации; поради 
нејзините претходните прудентни макроекономски политики, таа го имаше фискалниот простор потребен за 
примена на контрацикличните мерки. За да ги поттикне инвестициите, владата трошеше повеќе за 
инфраструктурата и го намали даночното оптоварување. 200 Таа ја поддржа потрошувачката преку ад хок 
зголемувања на пензиите, намалувајќи ги стапките на социјални придонеси и започна со скапи шеми за 
вработување. (Овие мерки, сепак, ја намалија даночната основа и дополнително ги намалија приходите.) 
Монетарната политика беше прилагодлива, а централната банка ги намали каматните стапки за да го поттикне 
растот на кредитите и да избегне поголеми повлекувања. Комбинирани, фискалните и монетарните стимули 
овозможија ПЈР Македонија да избегне подлабока рецесија.  
 

Слика 6.13: Фискалните дефицити опстојуваат од 
2009 година ... 

(Општ владин биланс, процент од БДП) 

Слика 6.14: ... додека приходите се влошија и 
трошењето се зголеми. 

(Општи владини финансии, процент од БДП) 

  
Забелешка: Расходите на Агенцијата за патишта се вклучени во податоците од 2001 до 2012 година, а не се вклучени во податоците од 2013 

до 2017 година.. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
273. Досега, владата ги продолжи своите експанзивни политики и има процикличен став, но за да го 
ограничи јавниот долг, сега треба да употреби поконзервативни политики. Благодарение на нејзината удобна 
фискална позиција и нискиот јавен долг, по глобалната криза, земјата најпрво имаше простор за експанзивна 
фискална политика. Сепак, по кризата, и приходите и дисциплината на трошењето продолжија да се влошуваат. 
Политиките останаа експанзивни, а иницијалниот фискален одговор на Владата за зголемување на јавните 
инвестиции беше проследен со зголемување на платите во јавниот сектор, пензиите, социјалните трансфери и 
даночните бенефиции. Од 2009 година, јавната потрошувачка на ПЈР Македонија од околу 34,4 проценти од БДП 
или 35,3 проценти откако ќе се вклучат и расходите на Агенцијата за државни патишта, е споредлива со онаа на 
ЕУ и регионалните земји, но во последните 10 години, нејзините фискални дефицити, без расходите на Агенцијата 

                                                           
200 Го укина данокот на добивка за реинвестирана добивка за 2009-14 година; ја прошири листата стоки со повластени даночни стапки; и ги 
ослободи од данок СДИ во технолошките индустриски развојни зони. 
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за патишта, во просек изнесуваа 3,2 проценти од БДП, а примарните дефицити 2,2 проценти201 (Слика 6,13 и 
Слика 6.14). Сегашните планови за буџетот сугерираат дека оваа ситуација ќе продолжи во 2018 година и јавниот 
долг ќе продолжи да расте. Кризата предизвика само минимално фискално влошување; главната причина беше, и 
е структурна: од 2008 година структурно сличниот дефицит во просек изнесуваше 3,2 проценти од БДП (Слика 
6.15 и Слика 6.16). Среднорочната до долгорочната фискална одржливост сега зависи од помалите дефицити, за 
кои ќе бидат потребни активности и за ограничување на трошоците и за мобилизирање дополнителни приходи. 
 
 

  
Забелешка: Расходите на Агенцијата за патишта се вклучени во податоците од 2001 до 2012 година, а не се вклучени во податоците од 2013 

до 2017 година. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
 
6.2.2 Обезбедување одржливост на долгот 
 
274. Еродирањето на фискалната дисциплина го зголеми јавниот долг. Помеѓу 2008 и 2017 година, со 
оглед на тоа што владата зеде повеќе заеми за покривање на големите примарни дефицити, а ПДС зедоа повеќе 
заеми за да ја исполнат владината агенда за инвестирање, јавниот и јавно-гарантираниот долг (ЈЈГ) се зголеми 
повеќе од двојно, од само 23 проценти од БДП на 47,6 проценти (Слика 6.17). На среден рок, јавниот долг 
најверојатно ќе продолжи да расте додека примарните дефицити ќе продолжат да се зголемуваат, а ПДС ќе 
продолжат да земаат заеми. 
 

                                                           
201 Вклучувањето на средствата на Агенцијата за државни патишта (АДП) во општите податоци, како во ЕУ и во многу земји во регионот би го довело 
вкупниот и примарниот дефицит во истиот период (2009-2017 година) до 3,6 односно 2,6 проценти. 
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Слика 6.15: Одговорот на фискалната политика се 
промени. 

(Измени во состојбата на фискалната политика, 2001-2017) 

Слика 6.16: Фискалниот дефицит е структурен. 
(Општ биланс на државата, Процент од БДП) 
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Слика 6.17: Лошата фискална дисциплина доведе до 
нагло зголемување на јавниот долг. 

(Јавен и јавно-гарантиран долг, процент од БДП) 

Слика 6.18: Македонскиот долг сега е близу до просекот 
за новите членки на ЕУ. 

(Јавен и јавно-гарантиран долг во 2017 година, процент од 
БДП) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти и Еуростат. 

 
275. Иако јавниот долг е веќе на медијалната вредност од новите земји-членки на ЕУ и земјите од 
Западен Балкан, тој продолжува да расте. Во 2016 година во земјите ЗБ6, просечниот јавен долг како дел од 
БДП, кој изнесуваше 26,6 проценти во 2008 година, достигна 51,6 проценти,202 а просекот за новите земји-членки 
на ЕУ изнесуваше 50,2 проценти. Двете групи го искористија нивниот моментален импулс на раст за да ја намалат 
задолженоста, но се предвидува долгот на ПЈР Македонија да достигне 51 отсто од БДП до крајот годината. Иако 
денешниот сооднос јавен долг-БДП се смета за безбедна долгорочна горна граница, 203  ПЈР Македонија ќе мора 
да го промени моменталниот тренд за да го одржи долгот удобно под 50 проценти (Слика 6.18). 
 
276. ПЈР Македонија ја продолжи доспеаноста на нејзиниот долг, но и понатаму е изложена на ризиците 
за рефинансирање и за девизниот курс. Вкупното просечно време на доспевање (ПВД) изнесуваше 4,6 години 
во 2017 година, наспроти 3,8 години во 2012 година. Додека ПВД за девизното портфолио изнесуваше 5,4 години, 
портфолиото на домашна валута беше само 1,5 години, а 42 проценти од тоа е дури и со пократок рок поради и 
понатаму високата концентрација на благајничките записи. Во 2020-23, кога ќе доспеат еврообврзниците, 
потребите за бруто финансирање ќе бидат значителни 15 проценти од БДП. Исто така, со 45 проценти од 
домашниот долг на земјата поврзан со еврото, долгот во странска валута изнесува околу 82 проценти од 
портфолиото на јавниот долг. Ова ја прави земјата ранлива на девизниот ризик. Одржувањето на фиксниот 
девизен курс е неопходно за одржливост на долгот. 
 

                                                           
202 Постојат проблеми на споредливост во тоа што опфатот на општиот владин буџет не одговара на ESA2010 што се применува во ЕУ. 
203 Видете ММФ 2011 година. Авторите укажуваат дека 49 до 58 проценти од БДП е сигурно долгорочно ограничување на долгот. За ПЈР 
Македонија - мала отворена економија со ограничен простор за политика и значителни ранливости - безбедното ограничување 
најверојатно ќе биде на долниот крај.  
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Слика 6.19: Јавниот долг значително 
ќе се зголеми доколку не се 

ограничи... 
(Јавен и јавно-гарантиран долг, 

процент од БДП) 

Слика 6.20: ... како и потребите од 
бруто финансирање. 

(Потреби од бруто финансирање, 
процент од БДП) 

Слика 6.21: Долгот ја прави земјата 
подложна на потреси. 

(Анализа на одржливост на општа 
влада, сценарија на потрес, процент 

од БДП) 

 

  
Забелешка: Основното сценарио е тековното фискално и макро сценарио кое претпоставува фискална консолидација). Сценариото за 
потреси на депресијацијата претпоставува еднократна реална девалвација на денарот за 15 проценти во 2018 година. Сценариото за 

потреси на растот подразбира годишен раст на БДП во просек од 1,4 отсто во 2018-20 година. Каматното сценарио претпоставува дека 
каматните стапки ќе се зголемат за 300 базични поени. Комбинираното сценарио на потрес претпоставува никаква фискална 

консолидација, понизок раст, еднократна депрецијација и повисоки каматни стапки. 
*Не е вклучен долгот на Народната банка. ** Податоците за бруто домашниот производ до 2017 година се официјални од Државниот 

завод за статистика, а проекциите на БДП се на Светска банка. 
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 

 
277. Основното сценарио за јавниот долг предлага одржлива патека, за која е потребна фискална 
консолидација. Овозможувањето продолжување на дефицитите по нивната историска патека ќе предизвика 
забрзување и на јавниот долг и на потребите за бруто финансирање. За стабилизирање на долгот на нивото од 
2017 година, ќе биде потребен примарно фискално салдо од 0,1 отсто од БДП, кое пак ќе бара еквивалент од 
дополнителни 1,4 п.п. од БДП во приходи, намалување на примарното трошење или некоја комбинација од двете. 
Наместо тоа, за одржливоста на долгот, во основното сценарио, владата ја продолжува својата економска и 
социјална програма со многу постепена фискална консолидација, предизвикувајќи растот на јавниот долг да 
забавува и потребите за бруто финансирање - сега 14 проценти од БДП - да останат високи, но да се 
стабилизираат од 2021 година, кога ќе доспее големата еврообврзница на земјата (Слика 6.19, Слика 6.20 и Слика 
6.21). 
 
278. Дури и сценариото на постепена консолидација има негативни ризици. Основното сценарио е 
изложено на ризик од (а) натамошно затегнување на американската монетарна политика и депрецијација на 
еврото; (б) влошување на надворешното опкружување, како неповолни изгледи на ЕУ или регионални 
геополитички тензии; и (в) одложувања во спроведувањето на мерките за консолидација, акумулирање нови 
заостанати обврски или активирање потенцијални обврски. Симулацијата покажа дека депрецијацијата на 
валутата од 15 проценти ќе го намали ЈЈГ долг на 58 проценти од БДП до 2019 година; повисоките каматни стапки 
ќе го намалат на речиси 56 проценти. Со намален раст на БДП, до 2019 година ЈЈГ долг ќе се зголеми на 56 
проценти, а комбинираните ризици ќе го покачат до 64 проценти. Без фискална консолидација, на среден рок, и 
јавниот долг и потребите за бруто финансирање ќе продолжат да се зголемуваат многу, што ќе ги зголеми и 
трошоците за финансирање, пренасочувајќи ги средствата од инвестициите кои го поттикнуваат растот, ќе ја 
поткопа способноста на земјата да одговори на идните економски потреси. 
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6.2.3 Подобрување на флексибилноста и ефикасноста на јавните трошоци 
 
279. Во однос на ЕУ и регионалните земји, владиното трошење на ПЈР Македонија е релативно умерено, 
но неговата структура е неврамнотежена, особено помеѓу ригидните и неригидните буџетски ставки. Откако 
ќе се земaт предвид вонбуџетските трошоци за патишта, трошењето е прилично стабилно во изминатава 
деценија, на околу 35 проценти од БДП, слично на балтичките земји и Бугарија, но повисоко отколку во Албанија. 
Сепак, од 2009 година, потрошувачката стана поригидна и помалку ефикасна, со пораст на трошоците за пензии, 
субвенции и исплати на камати во однос на трошоците за други ставки. Капиталните трошоци, исто така, се 
зголемија, истиснувајќи го буџетот за одржување патишта, училишта и болници. Сепак, повеќе од 84 проценти од 
вкупните трошоци се распределуваат на тековните трошоци, празнејќи го инвестицискиот буџет. Ад хок 
бенефициите во последниве години ги зголемија трошоците поврзани со пензиите на скоро 26 проценти од 
вкупните трошоци. Иако ПЈР Македонија троши релативно помалку на други социјални трансфери отколку 
европските земји, неодамнешните зголемувања се поттикнати од програмите за социјална помош што не се 
зависни од средствата, кои имаат релативно мало влијание. Покрај тоа, земјоделските субвенции, веќе повисоки 
од нивоата на ЕУ, се зголемуваат, повторно без забележливи резултати. Конечно, каматните трошоци се зголемија 
повеќе од двојно, од 0,6 проценти во 2008 година на 1,3 проценти во 2017 година, додека кредитирањето со 
субвенционирана камата се намали, а доспеаноста и големината на јавниот долг се зголеми (Светска банка 2018а, 
Слика 6.22 и Слика 6.23).  
 
 

Слика 6.22: Јавната потрошувачка во ПЈР Македонија е 
умерена во однос на другите слични земји, но е помалку 

ефикасна. 
(Јавна потрошувачка и ефикасност на трошење) 

Слика 6.23: Социјалните и капиталните трошоци се 
зголемиле во однос на другите ставки. 

(Промена во проценти од БДП и вкупните трошоци, 2009 и 
2017 година) 

  
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти и Еуростат. 

 
280. Бидејќи со текот на времето ригидните204 буџетски ставки опфатија голем дел од владините 
трошоци, сега е важно буџетите да бидат флексибилни за да одговорат на новите потреби за трошење. 
Помеѓу 2011 и 2017 година, учество на владините трошоци со висока ригидност се намали од 71 на само 70 
проценти. На пример, во тој период каматните плаќања на националниот долг, многу ригидна категорија, се 
дуплираа од 2 на 4 проценти од вкупните владини трошоци, а учеството на трансферите во општите владини 
трошоци се зголеми од 49 на 51 процент, во голема мера поради тоа што пензиите пораснаа од 25 на 27 
проценти од вкупните владини трошоци. Трансферите на локалните власти пораснаа од 1 на 2 проценти. Уделот 
на капиталните трошоци, кој е релативно пофлексибилен, се зголеми од 14 на 16 проценти од општата владина 
потрошувачка. Со оглед на значителниот удел на пензиите и трансферите и нивната несразмерна варијабилност, 
                                                           
204 Ригидните категории на трошоци обично е тешко да се намалат, бидејќи тие ги претставуваат или обврските на владата, како што се 
плаќањата на камати, или правата.  
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треба внимателно да се испитаат во идните буџетски планирања. Треба да се создаде фискален простор за 
трошоците поврзани со аспирациите на земјата за влез во ЕУ, во области како што се политиките на конкуренција 
и квалитет на животната средина и регулативата, како и за одговорите на новите пензиски и здравствени потреби 
на општеството што старее. 
 
281. Јавните трошоци за образование, здравство, инфраструктура и земјоделските субвенции не се 
ефикасни. Споредбата на реалните трошоци со минималните трошоци потребни за постигнување на истите 
резултати сугерира дека реформите за ефикасност би можеле да доведат до заштеда на повеќе од 13 проценти од 
вкупната јавна потрошувачка. Образованието има најголем простор за подобрување. Трошоците за образование 
на ПЈР Македонија од 4,1 проценти се меѓу највисоките во регионот, но нивните резултати се под регионалниот 
просек и се влошуваат. Во изминатава деценија, здравствените трошоци се намалија како процент од БДП, но 
болничката мрежа е неефикасна дури и подолго. Што се однесува до инфраструктурата, другите земји во регионот 
инвестираат помалку, а добиваат слични резултати. Релативно ниските трошоци за стоки и услуги придонесоа за 
влошување на јавните средства на ПЈР Македонија, особено на патиштата, училиштата и болниците (Светска 
Банка 2017б). Програмата за земјоделски субвенции ги обесхрабрува инвестициите, фаворизира големи фарми и 
ги искривува влезните пазари.205 Со фискалната консолидација неопходноста да се ограничи растот на јавниот 
долг, особено е важно трошењето да биде што е можно поефикасно (Поле 6.2). 
 

Поле 6.2: Ефикасност на јавните расходи 
 
Трошоците за образование изнесуваа 4,1 проценти од БДП во 2016 година, но резултатите се под регионалниот просек и 
се влошуваат. Обучувањето на наставниците и зголемувањето на работните часови на основните наставници до 
глобалните стандарди може да помогнат да се зголеми квалитетот на основното и средното образование. Високото 
образование може да се подобри преку координирање на наставната програма со приватниот сектор и со воведување 
финансирање со капитација. Изготвувањето стратегија за следење на резултатите од учењето на учениците, особено во 
комбинација со детални информации за условите на пазарот на трудот, може да биде корисно за поддршка на одлуките за 
политиките. На среден рок, она што треба да се адресира е оптимизирањето на мрежата на основни училишта и средните 
стручни училишта; подобрувањето на квалитетот и релевантноста на средното техничко образование; и отворањето и 
промовирањето пристап до предучилишно образование. 
 
Здравствените трошоци беа 4,9 проценти од БДП во 2016 година, но заостанатите исплати се постојани, а болничката 
мрежа е неефикасна. Трошоците за здравство би можеле поефикасно да се искористат со поместување на средствата од 
неефикасните болници во болници со повисоки резултати. Примарната здравствена заштита треба да биде приоритет и да 
има соодветно финансирање за да се овозможат превентивни програми. Потенцијалните заштеди од подобра 
фармацевтска набавка може да се користат најефикасно со нагласување на примарната здравствена заштита и превенција. 
А реорганизирањето и реструктуирањето на болничката мрежа и давањето поголема автономија на болниците, со 
поголема одговорност, може да ја намали неефикасноста на услугите. 
 
Со 3,8 проценти од БДП, релативно малото трошење на ПЈР Македонија на работење и одржување дозволија јавните 
средства како патишта, училишта и болници да се влошат (Светска банка 2017б). Иако земјата ја подобри јавната набавка 
со воведување на е-набавки и со усогласување на нејзината законска рамка со законодавството на ЕУ, неодамнешно 
истражување на УСАИД за процесот на јавни набавки покажа дека во 25 отсто од барањата за понуди имало само еден 
понудувач. Исто така, ги испитуваше компаниите за да ги определи нивните најголеми грижи во врска со јавните набавки. 
Две се истакнуваат: (а) приматот на „најниска цена“ во јавните понуди е проблем за 52 процента од компаниите, што 
укажува на тоа дека се прифаќаат нереално ниски понуди и подоцна се ревидираат; и (б) одложено плаќање: во просек, 
на јавните институции им се потребни осум месеци да платат, зголемено од шест во 2013 година. 
 
Другите земји од ЗБ6 помалку инвестираат во инфраструктурата, а сепак постигнуваат слични резултати. Идеално, владата 
треба да издаде упатства за управување со јавните инвестиции и да бара сите проекти со јавни инвестиции најпрвин да се 

                                                           
205 Големата програма за субвенции претставува 90 проценти од земјоделскиот буџет, но земјоделскиот сектор е фрагментиран и неговата 
технологија е застарена.  
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подложат на анализа на трошоците и придобивките и на анализа на подготвеност, при што анализата ќе се користи за 
приоритизирање на проектите во однос на тоа како тие се усогласуваат со стратегиите на секторите и буџетските процеси. 
Буџетите за нови проекти треба да ги вклучат сите трошоци што се очекуваат во текот на целиот животен циклус на 
проектот, особено редовното одржување. 
 
Со 2,6 проценти од БДП во 2017 година, субвенциите се релативно високи според регионалните и ЕУ стандардите и се во 
прилог на државната помош обезбедена преку даночни олеснувања и други даночни трошоци. Иако повеќето субвенции 
ги поддржуваат земјоделците и програмите за рурален развој, учеството на земјоделството во БДП се намалува во 
изминатава деценија. Споредено со регионалните стандарди и со структурно сличните земји, поддршката на ПЈР 
Македонија за земјоделството се чини превисока, а превисоката поддршкаподдржува неконкурентни производи како што 
е тутунот, со што се поддржува неефикасност и се одложува економската транзиција и раст. Анализата на Светска банка 
(2018 година) откри дека со оглед на достапната технологија на производство, просечна фарма во ПЈР Македонија би 
можела да произведе ист износ со 55 проценти помалку вложени средства. 
 
Трошењето на социјална заштита е релативно умерено, иако стареењето на населението, можностите за предвремено 
пензионирање, ад хок политичките одлуки и движењето кон ненаменски програми создадоа значителен притисок. 
Затворањето на опциите за предвремено пензионирање и зголемувањето на возраста за пензионирање во согласност со 
зголемувањето на очекуваното траење на животот се меѓу начините за стеснување на моменталниот јаз во трошењето. 
Промените во законодавството, исто така, може да го направат трошењето на социјална помош многу поефикасно со, на 
пример, преглед на покриеност на програмите, таргетирање, подобност и системи за регистрација. Особено треба да се 
намали преклопувањето на бенефиции и акумулацијата на права кои можат да создадат дестимулација за учеството на 
пазарот на трудот. Конечно, треба да се разјаснат односите меѓу категориските бенефиции и бенефициите од приходи, и 
да се елиминираат скапите ненаменски бенефиции. 
 
Трошењето на животната средина од 0,3 проценти од БДП ќе мора да биде значително зголемено, бидејќи земјата ќе 
започне со усогласување со стандардите на ЕУ. 
 
Извор: Автори, врз основа на Светската банка (2018а), Преглед на јавните финансии во ПЈР Македонија. 
 
6.2.4 Справување со фискалните ризици 
 
282. Бидејќи пензискиот систем е веројатно најголемиот извор на фискален ризик во ПЈР Македонија; 
мора да се намалат пензиските трошоци. Иако во регионот ПЈР Македонија беше еден од првите реформатори 
на пензиите, дефицитите се сè уште доминантни. Демографските промени ќе ги влошат, зголемувајќи ја 
загриженоста за општата одржливост на јавните финансии. Пензиската шема, планот за генерациска солидарност 
(pay-as-you-go) со два приватни столба на придонеси, е фискално и социјално неодржлив, и, и покрај 
неодамнешните реформи,206 системот сè уште има големи проблеми. Со 9,2 проценти, трошоците на земјата за 
пензии не се далеку од просекот од 9 проценти во земјите од Централна и Југоисточна Европа, но населението во 
повеќето од овие земји е постаро (Светска банка 2017б). Тековниот пензиски дефицит е повеќе од 4 проценти од 
БДП, а трошоците за пензиите ќе продолжат да растат со стареењето на населението. Имплицитниот пензиски 
долг, што ги одразува идните пензиски обврски врз основа на тековните политики, се проценува на 203 проценти 
од БДП - четирикратно поголем од вредноста на експлицитниот јавен долг. Иако како дел од БДП, имплицитниот 
пензиски долг е меѓу најниските во регионот, истиот сепак ќе претставува значителен товар за идните генерации. 
Покрај тоа, сегашната возраст за пензионирање од 64 години за мажи и 62 за жени, меѓу најниските во регионот, 
не е во согласност со очекувањата за животниот век. Иако ефективниот животен век во земјата на возраст за 
пензионирање (15,9 години) е помал за мажите отколку европскиот просек, тоа не важи за жените (20 години). 
Нагорниот тренд на очекуваниот животен век, секако, треба да се факторира при определувањето на возраста  на 
пензионирање и стапките на пресметување во блиска иднина: За да се ограничи трошењето, треба да се зголеми 
возраста за пензионирање, а пензиите да се индексираат само со индексот на потрошувачки цени. Без реформи, 
                                                           
206 На пример, елиминација на одредбите за предвремено пензионирање, општите услови за инвалидитет со ограничување на возраста и 
зголемување на старосната граница за пензионирање.  
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дефицитот ќе продолжи да ги осиромашува јавните средства, кои инаку би можеле да бидат наменети за 
попродуктивни јавни цели, вратени на даночните обврзници преку пониски стапки на придонеси или 
пренасочени кон долгорочни пензиски заштеди. 
 
283. Фискалните ризици, исто така, произлегуваат од задолженоста на ПДС и затоа ПДС треба подобро 
да се следат. Гарантираниот долг на ПДС постојано се зголемува, од 2,5 проценти од БДП во 2008 година на 8,2 
проценти во 2017 година; Негарантираниот долг додава уште 0,2 проценти од БДП. ПДС, исто така, имаат 
сериозни неплатени обврскки. Со оглед на сериозноста на фискалните ризици, приоритет треба да биде подобро 
надгледување на финансиите на ПДС; на пример, за многу ПДС ниските тарифи и неефикасната наплата 
спречуваат покривање на трошоците. 207 
 
284. Недостигот од фискална дисциплина кај локалните власти може да ја поткопа испораката на услуги, 
да ги ослабне заостанатите долгови на ПДС и да генерира долгови на локалните власти. За локалните власти 
е тешко да се обезбеди адекватно и ефикасно покривање на социјалните услуги. Нивното трошење можеби е 
скромно, но нивната одговорност за обезбедување услуги е лоша, така што нивните заедници се недоволно 
опслужени. Општините можеби имаат само минимална автономија на приходите, но тие не успеваат да ја 
максимизираат автономијата што ја имаат. Резултирачката зависност од трансфери ја отежнува нивната 
одговорност и предизвикува диспаритет во пристапот до основните услуги. Иако трансферите на ДДВ 
обезбедуваат определено изедначување, улогата на ДДВ може да се подобри. Другите трансфери, како што се 
блок и капитални грантови, треба да се поедностават и да бидат потранспарентни, за да бидат ефективни. 
Конечно, задолжувањето на општините е проблем, не поради прекумерноста - задолжувањето е ограничено - 
туку, поради недостаток на дисциплина при плаќањето заостанати буџетски обврски, од кои некои се пренесени 
уште од почетокот на децентрализацијата. 
 
285. Акумулацијата на заостанати долгови, исходот од проблемите во ПДС и локалните власти, 
претставува сложен, повторлив и широко распространет проблем што ја загрозува фискалната одржливост 
на земјата. Додека во периодот 2013-2014 година, ПЈР Македонија ги ослободи долговите еквивалентни на 1,2 
отсто од БДП, неодамнешните политички и економски предизвици ги тестираа практиките на УЈС и се акумулираа 
нови заостанати долгови. Почнувајќи од мај 2017 година, неплатените обврски се проценети на околу 3,5 
проценти од БДП.208 ПДС, и централните и локалните, се одговорни за 38 проценти од вкупните долгови, по што 
следат субјектие од локалната власт (25 проценти), централната власт (23 проценти) и давателите на здравствени 
услуги (14 проценти). 
 
286. Зајакнувањето на општинските финансии ќе биде од суштинско значење за ефикасно спроведување 
на локалните јавни услуги. Претстојните ревизии на јавните финансии на ПЈР Македонија и на општинските 
финансии на Западен Балкан ги испитуваат прашањата и можностите поврзани со меѓувладините и општинските 
финансии. Пример за секторот за вода ја нагласува важноста од обезбедување транспарентност, отчетност и 
следење и евалуација на финансиите во општините: Неодамнешниот преглед на услугите за вода и отпадни води 
што ги обезбедува локалната јавна комунална компанија ги илустрира проблемите со испораката на услуги: 
мерењето на услугите се проценува на 84 проценти, но трошоците за комерцијални и технички загуби на вода се 
проценуваат на 63 проценти. Некои проблеми со испораката на услуги, исто така, може да бидат предизвикани од 
стара и лошо одржувана инфраструктура и тарифи што не ги враќаат целосно трошоците. 

 
 

 

                                                           
207 Видете: Светска банка (2018а), Преглед на јавните финансии во ПЈР Македонија. 
208 МФ ги дефинира како заостанат долг сите исплати со чија што исплата се доцни најмалку 60 до 90 дена.  
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6.2.5 Мобилизирање повеќе приходи  
 
287. Наплатата на јавните приходи во последниве години е намалена. Приходите на општата влада 
(вклучувајќи ги и оние на Агенцијата за патишта) паднаа од 34 проценти од БДП во 2004 година на 31,9 проценти 
во 2017 година, кога просекот на ЕУ изнесуваше 45 проценти. Во Западен Балкан, само Албанија и Косово 
наплаќаат помалку. Меѓутоа, бидејќи наплатата на персонален и корпоративен данок на доход во ПЈР Македонија 
е споредлива со онаа на другите земји од Западен Балкан, иако под просекот на ЕУ, ДДВ и увозните давачки се 
даноци со најлош резултат, а придонесите за социјално осигурување се далеку под нивниот потенцијал (Слика 
6.24 и Слика 6.25). 
 

Слика 6.24: Јавните приходи се релативно ниски.  
(Приходи на општа влада, процент од БДП) 

Слика 6.25: Приходи од оданочување и придонеси за 
социјално осигурување, процент од БДП. 

(Структура на јавните приходи) 

    
Забелешка: Вонбуџетните финансии за агенции за патишта се вклучени во општата влада. 

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од националните власти. 
 
288. Намалувањето на јавните приходи произлегува од две аномалии: (а) „трката до дното“ на Западен 
Балкан, кога земјите ги намалија стапките на даноци и на придонеси за социјално осигурување за да привлечат 
инвеститори и да промовираат формализација на големата неформална економија; и (б) изземања за определени 
странски инвеститори. Двете ја еродираа даночната основа. Стапките на ПЈР Македонија за сите даноци и акцизи 
се меѓу најниските во регионот (Табела 6.1). Во моментов, нејзината стапка на ДД е под оние на Албанија и 
Србија, а стандардните стапки на ДДВ и на придонесите за социјално осигурување во ПЈР Македонија на сличен 
начин ги следат оние на нејзините соседи. Стапките на ПДД се исто така значително пониски од просекот на ЕЦА. 
Стимулациите и изземањата, воведени по 2009 година за привлекување СДИ и промовирање вработувања, го 
влошија односот јавни приходи-БДП. 
 

Табела 6.1: Законски даночни стапки, ПЈР Македонија и други слични земји, 2017 година 
  МКД АЛБ БИХ СРБ МТН БГР ХРВ ЕСТ ЛВА ЛТУ СВК СВН 
ДД 10 15 10 15 9 10 20 20 15 15 21 19 
ПДД 10 23 10 15 9 10 36 20 23 15 25 50 
ДДВ  18 20 17 20 19* 20 25 20 21 21 20 22 
ПСО 27 24.5 42 37.8 33.8 32.4 37.2 35.4 34.09 41.98 48.6 38.2 
Забелешка: од 2018 година, стапката на ДДВ е утврдена на 21 процент. 
Извор: Светска банка (2018а), Преглед на јавните финансии во ПЈР Македонија. 
 
289. Падот на даночните приходи е резултат не само на пониските даночни стапки и повеќе даночни 
олеснувања, туку и на неефикасната даночна администрација. Рамномерното контролирање на пониски 
стапки, определени даноци, како што е ДДВ, се значително помалку продуктивни отколку во другите слични 
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земји, што подразбира недостатоци во даночната администрација; На пример, немаше промена на стапката за да 
се објасни падот на соодносот на приходи од ДДВ со БДП. ММФ (2016а) посочи на несоодветно управување со 
ризикот од усогласување, ограничени формални процеси за решавање спорови, несоодветно покривање на 
даночните контроли и големи заостанати долгови. 
 
290. Подобрата наплата на даноците ќе ги адресира структурно сличните слабости во јавните финансии 
на ПЈР Македонија. Треба да се започне со ревидирање на даночните ослободувања и нивно елиминирање во 
текот на дефиниран период на транзиција. Ослободувањата делуваат против правилата за конкуренција на 
пазарот, бидејќи се применуваат селективно; со поддршка на конкретни фирми или сектори, тие ги држат другите 
фирми надвор од пазарот. Тие, исто така, се искривувачки, поддржувајќи компании што инаку не би биле 
конкурентни. Следно, треба да се ревидираат даночните стапки, особено оние за „даноците за грев“ што се 
однесуваат на предмети што имаат негативно влијание врз здравјето или врз животната средина (тутун, храна 
богата со шеќер и пијалаци, јаглен, автомобили); нивното покачување може да генерира јавна поддршка побрзо 
од покачувањето на ДДВ или ПДД. Конечно, ќе бидат потребни решителни напори за модернизација на 
даночната администрација и за зголемување на доброволното усогласување на даночните обврзници. Реформата 
во врската на квалитетни јавни услуги, спроведувањето на правилата и елиминирањето на нивната селективна 
примена треба да помогне во намалувањето на неформалната економија. 
 
6.2.6 Зајакнување на креирањето фискална политика  
 
291. Одржливоста не е единствената голема загриженост; транспарентноста е уште една. Некогаш 
регионален лидер во фискална транспарентност, ПЈР Македонија сега, се чини, дека ги лишува даночните 
обврзници од информации за тоа како се трошат нивните пари. Ова особено влијае врз усогласеноста со 
даноците и генерално врз социјалната доверба. Индексот на отворениот буџет (ИОБ), што ја мери 
транспарентноста, покажува значително влошување од 2010 година, а ПЈР Македонија е подобра само од Босна и 
Херцеговина меѓу земјите од Западен Балкан (Слика 6.26). Амбициозната и сеопфатна програма за реформа на 
управувањето со јавни финансии за 2018-21 година на новата влада, доколку се спроведе, треба да се осврне на 
многу од проблемите идентификувани во неодамнешните дијагностички извештаи од меѓународните организации, 
вклучувајќи ја поддршката за подобрување на управувањето и владеењето (СИГМА), јавните расходи и 
финансиската отчетност (ЈРФО), ИОБ, Светска банка и ММФ. Всушност, ИОБ издвои неколку ветувачки потези: (а) 
за да ги ангажира граѓаните во буџетскиот процес,  владата ги објави буџетите за 2017 на интернет; (б) исто така, 
ги објави фискалните податоци и макроекономските предвидувања на локалните власти; (в) сите договори за 
јавни набавки сега се достапни на веб-страницата на Бирото за јавни набавки, и (г) Владата сега го известува 
ММФ за фискалните податоци врз основа на методологијата на Статистиката на владини финансии. Сепак, сè уште 
е неопходно да се опфатат и да се пријават фискалните ризици што произлегуваат од небуџетските трошоци, ПДС 
и владините долгови, за да можат ефективно да се адресираат. 
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292. Друг предизвик ќе биде зајакнувањето на 
фискалната дисциплина, за да стане кредибилна 
фискалната политика. Фискалното потфрлање се 
повторува за ПЈР Македонија, која што повеќе од 10 
години често издава дополнителни буџети (Светска 
Банка 2018а). Годишните плафони на трошоци не се 
третираат како обврзувачки, а во последователните 
буџетски циклуси не постои ефективна контрола врз 
акумулираните обврски. Така, надвор од буџетската 
година, среднорочните буџетски агрегати не се 
сметаат за таргети или плафони, туку едноставно 
индикативни за тековните проекции. Без 
повеќегодишни таргети, не постои начин да се 
измери напредокот на повеќегодишните обврски, 
иако тие може да ги спречат идните фискални 
одлуки или да создадат заостанати долгови. 
Непредвидливата фискална политика и недостатокот 

на фискална дисциплина го разводнуваат интересот на инвеститорите и ја зголемуваат премијата за ризик за 
државниот долг и покрај неодамнешната одлична реакција на пазарот што доведе до намалување на каматите 
како резултат на стабилизацијата на политичката состојба во земјата и високата ликвидност на меѓународниот 
пазар на капитал. Нестабилноста на расходите може да се намали со изградба на долгорочна фискална 
одржливост и со оддалечување од проциклични политики. Многу мали држави изградија фискални бафери и 
креираа фискални правила за заштита на економијата од ненадејни потреси. Бидејќи тие се поизложени на 
надворешни потреси, за да ги предвидат потресите, малите држави треба да изградат соодветни резерви или 
дополнително трошење на буџетот. 
 
293. Иако земјата во минатото дејствуваше за подобрување на управувањето со јавните финансии, сè 
уште треба да се направи многу. Планирањето на буџетот, кое сè уште е ориентирано кон краток рок, стана 
помалку сигурно; долговите постојано повторно се појавуваат; повеќе трошоци се надвор од буџетот; и 
трошењето стана понетранспарентно. Затоа, за Министерството за финансии реформските приоритети се: (а) 
адресирање на заостанатите долгови преку подобро среднорочно макро-фискално предвидување и планирање, 
сметководствени правила во јавниот сектор и спроведување надзор и внатрешни контроли на буџетските 
корисници; (б) следење и известување за вонбуџетските операции и спроведување фискална дисциплина и 
управување со долгови за внимателно управување со ризиците; (в) да се зајакне управувањето со јавните 
инвестиции и да се гарантира дека понудите за договори за јавни набавки се конкурентни; и (г) да му се дадат 
поголеми овластувања на Државниот завод за ревизија за да се обезбеди транспарентност и вредност за парите 
што даночните обврзници ги очекуваат од владата. 
 
6.3 Зајакнување на управувањето со животната средина и на 

отпорноста од природни непогоди и климатски промени 
 
6.3.1 Закана за загадување на воздухот  
 
294. Загадувањето на воздухот во ПЈР Македонија е меѓу најлошите во Европа, а причините се добро 
познати. Во 2005 година загадувањето на воздухот со ПМ честички - фина прашина или саѓи, што се поврзува со 
предвремена смрт и болести како рак на белите дробови, мозочен удар, исхемична срцева болест, хронична 
опструктивна пулмонална болест и акутна болест на долниот респираторен систем кај децата, беше најлошо во 
Европа. Иако економската активност се намали, до 2011 година, загадувањето со ПМ честички не се подобри, а 
загадувањето на амбиентниот воздух во македонските градови е на опасни нивоа (Слика 6.27). Концентрациите на 

Слика 6.26: Сега е потребна целосна фискална 
транспарентност 

(Индекс на отворен буџет, резултат) 
 

 
Извор: Партнерство за меѓународно буџетирање. 
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ПМ честички редовно ги кршат не само стандардите на СЗО за квалитет на амбиентниот воздух, туку и поблагите 
стандарди на ЕУ. Главните придонесувачи се резиденцијалното и комерцијалното греење, патниот сообраќај, 
индустријата и производството на енергија, а, исто така, придонесуваат и земјоделството, горењето на отпадот и 
градежништвото. Во урбаните области како Скопје, значаен е придонесот на патниот сообраќај и правот од 
патиштата за концентрациите на ПМ честичките (Слика 6.29). Загадувањето на воздухот е најлошо во Тетово, 
Скопје (најголемиот град) и неколку локални производствени зони. Во зима, недоволната циркулација на воздухот 
во Скопје го влошува проблемот, првенствено поради горењето дрво и други загадувачки материи за огрев. 
Надвор од Скопје, индустриското производство специфично за локацијата е главен придонесувач за проблемите 
со локалниот квалитет на воздухот: производство на енергија во Битола и во Осломеј, металуршки работи во 
Кавадарци и Тетово и рафинирање нафта во Миладиновци. Исто така, во зависност од локацијата и сезоната, 
може да има влијание и прекуграничното загадување на воздухот (Слика 6.28). 
 

 

  
Извори: Глобална база на податоци за квалитетот на амбиентниот 
воздух на Светската здравствена организација (ажурирано во 2018 

година). 

Извор: Македонска програма за аналитичка и советодавна 
поддршка за развој на заштитата на животната средина и за 

климатските промени (2013). 

   
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање (2017), „Македонски извештај за оценка на квалитетот на воздухот за 

периодот од 2005 до 2015“. 
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Слика 6.27: Градовите на ПЈР Македонија имаат највисоки 
нивоа на  честички во воздухот во светот. 
(Годишна просечна концентрација на ПМ2.5 во 

микрограми по кубен метар, ц. 2016 година) 

Слика 6.28: Големата индустрија е концентрирана во 
Битола, Кичево, Кавадарци и Скопје. 

(Емисија на тони суспендирани честички според сектори, 
2008) 

Слика 6.29: Загадувачите поврзани со станбеното греење, патниот сообраќај и индустријата, објаснуваат најголем дел 
од загадувањето на воздухот во урбаните центри 

(Придонес на извори на емисии на концентрацииите на ПМ10 и ПМ2.5 честички во воздухот, Мерна станица Карпош, Скопје, 
Процент) 
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295. Влијанието на загадувањето на воздухот врз здравјето и проценетите трошоци се значителни. Врз 
основа на неодамнешните податоци за квалитетот на воздухот, загадувањето со ПМ честички е одговорно за 
околу 1.600 смртни случаи годишно, со вкупен трошок од 750 милиони долари (6,9 проценти од БДП во 2016 
година). Со намалување на ПМ честичките во границите на ЕУ ќе се избегнат над 240 смртни случаи годишно, и ќе 
се заштедат здравствени трошоци од 111 милиони американски долари. Од 80 општини во ПЈР Македонија, 15 се 
одговорни за 88 проценти од вкупниот здравствен товар од загадувањето на воздухот, а речиси половина отпаѓа 
на Скопје. Табелата 6.2 ги сумира главните причини за смртноста од загадувањето на амбиентниот воздух и 
економските трошоци. 
 

Табела 6.2: Годишните смртни случаи во ПЈР Македонија поради загадувањето на воздухот чинат над 750 милиони 
евра. 

(Годишни случаи и нивните економски трошоци во милиони долари, 2016 година) 
Влијание врз здравјето 

 

Годишни 
случаи 

   

Годишни 
економски 
трошоци 
(милиони 
долари) 

 

Исхемична срцева болест  671   315  
Мозочен удар  602   283  
Хронична опструктивна пулмонална болест (ХОББ)  128   61  
Рак на белите дробови  159   75  
Болест на долниот респираторен систем  34   16  
Вкупно  1,595   750  
Извор: Броди, М. и Струкова, Е. (2018). Економска анализа на влијанието врз здравјето од загадувањето на амбиентниот воздух и 
трошоците за истото во ПЈР Македонија. Извештај на консултантот подготвен за Светската банка. Јуни 2018 година. 

 
296. Загадувањето со ПМ честички може да се реши постепено, почнувајќи од најекономичните 
најефективни активности и од главните извори на загадување. Докажаните технички интервенции може 
значително да го намалат загадувањето на воздухот, особено загадувањето со ПМ честички. Оние што се 
најекономични и најефективни треба да имаат приоритет. Емисиите од домаќинствата што горат дрво, од 
феролегурите и енергетските сектори, и од асфалтирањето патишта може да се спречат, на пример, со замена на 
неефикасните и високозагадувачките системи за греење и со модифицирање на зградите за да бидат енергетски 
поефикасни; технологии за собирање прав и стругање во енергетскиот сектор; и колектори за прав за 
асфалтирање патишта. Мерките за намалување на загадувањето во домаќинствата и сообраќајот може да се 
зголемуваат: кај домаќинствата има потенцијал да се зголемат сегашните програми за енергетска ефикасност и да 
се поттикне употребата на поефикасни печки за греење и префрлување на почисти горива, како што се дрвени 
пелети или природен гас. Слично на тоа, мерките со релативно ниските трошоци, како што е спроведувањето на 
стандардите за емисии, би можеле да го подобрат управувањето со градскиот сообраќај. Напорите за намалување 
на загадувањето, исто така, може да бидат насочени кон урбаните области, бидејќи околу половина од смртните 
случаи поврзани со загадувањето на воздухот се случуваат во Скопје и во неколку други производни центри. 
Владата треба да ги засили моменталните мерки за ублажување во енергетските и индустриските инсталации во 
Скопје, Битола, Кавадарци, Тетово и Миладиновци. 
 
297. Владината акција за справување со загадувањето на воздухот е значајна, но е сè уште нецелосна. 
Владата создаде инвентар на емисии на загадувачи на воздухот и воспостави системи за следење на квалитетот на 
воздухот во поголемите урбани и индустриски центри. Многу директиви за квалитет на воздухот на ЕУ се 
интегрирани во македонските закони. Постигнат е напредок во известувањето за податоците за квалитетот на 
воздухот, при што податоците за следење во реално време се достапни на интернет. Владата, исто така, се 
справува со проблемот со големите загадувачи. Значајна победа беше затворањето на „Југохром фероалојс“ во 
2016 година, голем загадувач, но, исто така, и голем извозник, бидејќи не успеа да ги исполни стандардите за 
животна средина. По инсталирањето на потребните филтри за собирање прав, се очекува набрзо да продолжи со 
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работа. Владата треба да продолжи да ги спроведува прописите за заштита на животната средина, иако за 
усогласеноста ќе биде потребна инвестиција, бидејќи многу индустрии сè уште користат стари и неефикасни 
технологии. Прифаќањето на директивите на ЕУ поврзани со емисиите најверојатно ќе продолжи да ги води 
јавните инвестиции. Енергетските капацитети на јаглен треба да се усогласат со стандардите на Директивата за 
индустриски емисии. АД ЕЛЕМ проценува дека се потребни 20 милиони евра за намалување на емисиите на 
јаглерод диоксид од ТЕ Битола. Механизмите за меѓуинституционална координација за управување со квалитетот 
на воздухот треба да бидат поефикасни, со јасна отчетност за напредокот. Покрај тоа, инвентарот на емисии треба 
да се ажурира редовно за да се осигура дека се прецизно опфатени сите извори. Исто така, треба да се подготват 
планови за квалитетот на воздухот, особено планови за непредвидени ситуации за епизоди на екстремно 
загадување, во сите зони каде што загадувањето на воздухот ги надминува определените граници. 
 
298. Намалувањето на влијанието на загадувањето на воздухот врз здравјето и животната средина треба 
да придонесе за дизајнирањето и спроведувањето политики и стратегии за урбаните, енергетските 
(станбени и индустриски) и транспортните сектори. Планирањето кое го ограничува урбаното ширење и го 
намалува товарот на транспортот и патиштата, ќе помогне да се спречи загадувањето, како и подостапен јавен 
транспорт, што би ги намалил автомобили на патиштата. Околу 10 проценти од патничките автомобили и 18 
проценти од лесните возила немаат системи за третирање на издувните гасови, како што е технологијата за 
контрола на емисиите Euro 0. Затоа е потребна мерка за да се обесхрабри употребата на стари возила што 
загадуваат. Од помош би било и пренасочувањето кон почисти извори на енергија во фабриките што користат 
загадувачки јаглен и тешки горива, како и мерки за енергетска ефикасност. Исто така, потребни се и јасни 
политики за решавање на квалитетот на горивото што се користи во домаќинствата, на пример, со технички 
критериуми за ублажување. Исто така, може да биде корисно градовите да поттикнуваат употреба на електрични 
возила, да промовираат пешачње и возење велосипед и да инвестираат повеќе во јавниот транспорт. Исто така, 
постои потреба подобро да се разберат сите извори на загадување на амбиентниот воздух, вклучувајќи ги и 
прекуграничните извори, за да се поедностави поставувањето приоритети за контрола на загадувањето на 
воздухот и за планирање за неговото подобрување. Затоа, ќе биде од суштинско значење да се обезбеди 
одржлива ефикасност на напорите за контрола на загадувањето на воздухот со, на пример, инвестирање во 
повеќе човечки, технички и финансиски ресурси во изготвувањето прецизен и целосен инвентар на емисии што го 
загадуваат воздухот; одржлив мониторинг на квалитетот на воздухот; и функционирање и одржување на 
инфраструктура за мониторинг. 
  
6.3.2 Ублажување на емисиите на стакленички гасови  
 
299. Еден приоритет за ПЈР Македонија во нејзините национални придонеси за климатските промени 
(НПКП) според Рамковната конвенција за климатски промени на ОН (РККПОН) е намалувањето на емисиите 
на стакленички гасови. Главниот проблем да се направи тоа е широката употреба на фосилни горива, особено 
доминацијата на домашниот лигнит за производство на електрична енергија. Целните сектори на НПКП се 
производство на енергија, згради (главно поврзани со енергетската ефикасност) и транспорт (видете Слика 6.30). 
Спроведувањето на мерките не само што значително ќе ги намали емисиите (Слика 6.31), туку и ќе помогне да се 
диверсифицира економијата и да се создадат работни места поврзани со заштитата на животната средина (Слика 
6.32). Експлоатационите резерви на јаглен постепено се исцрпуваат околу електраните: Осломеј, втората 
најголема термоцентрала (ТЕЦ), која обезбедува околу 10 проценти од домашното снабдување со електрична 
енергија, наскоро ќе остане без локалниот извор на лигнит, и за да продолжи со производство, најголемата 
централа, Битола, веќе треба да отвори нов рудник за лигнит. Приоритет за ПЈР Македонија е целосно да ги 
исполни нејзините цели од НПКП, и не само да ги исполни нејзините меѓународни заложби во однос на 
климатските промени, туку и да ја поддржи одржливоста и сигурноста на снабдувањето со енергија - и конечно 
модернизација на стопанството. 
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Извор: Планирани национални придонеси на ПЈР Македонија за климатските промени. 

 
300. Емисиите на стакленички гасови во ПЈР Македонија како сооднос со БДП се пет пати повисоки од 
просекот на ЕУ и потребно е постепено зголемување на инвестициите, за емисиите да се доведат до умерена 
вредност до 2040 година. Енергетскиот сектор во голема мера зависи од домашниот лигнит, кој претставува 50 
проценти од примарна енергија, но лигнитот е одговорен за околу 70 проценти од сите емисии на јаглерод 
диоксид (CO2e). Комбинацијата од енергетски интензивните индустрии (железо и челик,  екстракција на руда и 
цемент); слабо изолираните згради и неефикасните уреди; и малата употреба на домашните обновливи извори на 
енергија, ја прави ПЈР Македонија земја со висок интензитет на емисии на гасови. Иако реформата на 
енергетскиот сектор е во тек веќе една деценија, побарувачката за електрична енергија ја надминува домашната 
понуда и околу една третина е покриена со увоз. Транспортот е втор највисок емитер во ПЈР Македонија, по 

Слика 6.30: Со политиките и мерките што имаат негативни трошоци, до 2030 година, емисиите на СО2 може да се 
намалат за повеќе од 4 милиони тони. 

Крива на маргинални трошоци, со и без сценарија, 2030) 

Слика 6.31: Со исполнување на нејзините мерки од НПКП, 
ПЈР Македонија може да ги стабилизира емисиите и да 

почне да ги намалува до 2032 година. 
(Милион тони јаглероден диоксид, без мерки [БМ], постојни 

мерки [ПМ], дополнителни мерки [ДМ] 

Слика 6.32: ПЈР Македонија може да создаде до 6.000 
работни места поврзани со заштитата на животната средина 

до 2030 година со усвојување на мерки за заштита на 
животната средина од НПКП. 
(Вработувања според сектори) 

 
 

Извор: Планирани национални придонеси на ПЈР Македонија за климатските промени. 
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енергијата, и произведува околу 15 проценти од вкупните емисии на стакленички гасови и неговиот придонес за 
глобалното затоплување и локалното загадување на воздухот значително го надминува технички неизбежното 
ниво. Високиот и растечки удел на патниот сообраќај и преваленцата на стари возила се главните причини за 
емисиите во транспортот. Сепак, Јоргенсен и Шкаратан (2014) посочуваат дека инвестирањето на дополнителен 1 
процент од БДП годишно до 2040 година во замената на горивата во енергетскиот сектор, заедно со мерки за 
подобрување на енергетската ефикасност и ефикасноста на транспортот, би можеле да доведат до намалување на 
стакленичките гасови до 40 проценти. 

 
301. ПЈР Македонија има можност да го придвижи енергетскиот сектор по нискојаглеродна патека, 
подалеку од зависноста од јаглен, и во тој процес, да го направи снабдувањето со енергија посигурно и 
поефикасно.209 Врз основа на неодамнешните значајни институционални, правни, регулаторни и инвестициски 
активности, земјата може да премине кон попристапна и помалку јаглерод-интензивна патека на развој, преку 
зголемување на интервенциите за енергетска ефикасност, инвестирање во обновливи извори на енергија и 
понатамошно продлабочување на нејзината интеграција во регионалниот енергетски пазар. Во моментов, 
македонскиот енергетски сектор зависи од неефикасното и застареното производство на погон на јаглен и увозот 
на електрична енергија. Околу 60 проценти од снабдувањето со електрична енергија доаѓа од јаглен, главно од 
40-годишна електрана на погон на лигнит во Битола, управувана од државниот ЕЛЕМ (Електрани на ПЈР 
Македонија). Конвенционалната хидроенергија задоволува до 20 проценти од побарувачката на електрична 
енергија, но хидролошките услови се доста променливи. До 2016 производството од обновливи извори на 
енергија се зголеми на над 7 проценти од снабдувањето со електрична енергија, управувано од владините 
повластени тарифи за мали хидроелектрични, ветерни, соларни фотоволтаични погони и електрани што користат 
биогас и биомаса (Слика 6.34), Исто така, во последниве 15 години, со оглед на тоа што побарувачката за 
електрична енергија ја надмина домашната понуда, мораше да се увезат значителни количества; увозот обично 
изнесува околу една третина од понудата (Слика 6.35). 
 

                                                           
209 Начинот на кој што во ПЈР Македонија се снабдуваат основните услуги, како што се снабдувањето со електрична енергија и вода, се 
чини дека не ја поткопува значително конкурентноста. Цените се ниски според европските стандарди и компаниите генерално не го 
идентификуваат снабдувањето со овие услуги како ограничување во водењето бизнис. Сепак, инфраструктурата за снабдување често е 
застарена и има потреба од одржливи финансиски и оперативни политики за да се овозможи одржување и евентуално замена и 
одржување. Во енергетскиот сектор, застарените постројки на погон на јаглен треба да се заменат со почисти програми за обновлива 
енергија и енергетска ефикасност што ќе го доведат стопанството до иднина со пониски количества јаглерод. 

Слика 6.33: Енергетскиот сектор е главен генератор на емисии на CO2e 
(Извор на емисии на CO2, ПЈР Македонија и ЕУ, Процент, 2009) 

 
ПЈР Македонија ЕУ 

  
Извор: Јоргенсен и Шкаратан (2014). 
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Слика 6.34: Јагленот останува главното гориво за 
производство на електрична енергија. 

(Вкупно суспендирани емисии на честички според сектори, 
тони, 2008) 

Слика 6.35: Увозот покрива постојан дел од 
побарувачката за електрична енергија. 

(Увоз како процент од вкупната потрошувачка на 
електрична енергија, 2014-16) 

 
  

Извор: Меѓународна агенција за енергетика. 
 
302. Меѓународните еколошки заложби веќе ја насочуваат ПЈР Македонија во акција преку 
воспоставување ефикасни енергетски цели. Во периодот пред склучувањето на Парискиот договор, земјата го 
достави Националниот придонес за климатските промени до РККПОН во 2015 година, со кој се обврзува за 
намалување на емисиите на јаглерод диоксид од согорувањето на фосилни горива за 30 проценти до 2030 година. 
Како и сите страни во Парискиот договор, земјата се обврза да известува за постигнатиот напредок и да го 
ажурира и повторно да го поднесе Националниот придонес за климатски промени до 2020 година. Понепосредно, 
таа се обврза во однос на целите за енергетска ефикасност и за обновлива енергија како земја-членка на 
Договорот за енергетска заедница. Меѓутоа, во споредба со соседите, ПЈР Македонија го одлагаше пренесувањето 
на законодавството на Енергетската заедница и на Третиот енергетски пакет (Слика 6.36), иако се очекува 
неодамнешното усвојување на Законот за енергетика значително да ја засили усогласеноста со Третиот енергетски 
пакет. Како дел од нејзините обврски, земјата има воспоставено цел за обновлива енергија од 23,9 проценти 
учество во бруто енергијата и цел за енергетска ефикасност од 9 проценти заштеда до 2018 година во однос на 
2009 година. 
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303. ПЈР Македонија во моментов е под ризик 
да не ги исполни целите за обновлива енергија и 
енергетска ефикасност. За да се помогне во 
привлекувањето инвестиции во обновливите извори 
на енергија, повластениот тарифен систем гарантира 
купување на енергија генерирана од обновливи 
извори, како што се мали хидроелектрани, сончеви 
електрани и ветерни електрани, биомаса и биогас. Во 
табелата 6.3 се дадени гарантираните набавни цени 
и периоди за поддршка на инвестициите во 
обновливи извори. Сепак, иако обновливата енергија 
малку се зголемува, за да се исполнат целите 
потребни се повеќе инвестиции во мали 
хидроелектрани, сончеви електрани и ветерни 
електрани. Како што предвидува новиот Закон за 
енергетика, поддршката за инвестирање во 
обновлива енергија треба да се модифицира за да се 
воведат пазарни и конкурентни шеми, особено за 

сончеви електрани и ветерни електрани. Може да е потребна техничка помош за префрлањето на механизмот за 
поддршка за обновливи извори, за да се направат потребните регулаторни приспособувања и да се подготват 
проекти за конкурентско наддавање. Минималното инвестирање во програмите за енергетска ефикасност, исто 
така, го забави напредокот во исполнувањето на целите. Сепак, надвор од нивната важност во исполнувањето на 
целите, проширувањето на обновливите извори ветува создавање работни места и намалена зависност од увозот. 
 

Табела 6.3: Повластените тарифи обезбедуваат поддршка за обновлива енергија. 
(Технологија, големина на постројката, тарифа и период) 

Обновлива 
технологија 

Макс.величина на 
постројка Применливо за: Повластена тарифа 

(€c/kWh) 
Фиксен тарифен 

период 

Мала 
хидроелектрана 10 MW 

Производство на:   

20 години 

1-85,000 kWh/месечно 12.00 

85,000-170,000 kWh/месечно 8.00 

170,000-350,000 kWh/месечно 6.00 

350,000-700,000 kWh/месечно 5.00 

Над 700,000 kWh/месечно 4.50 

Ветерни електрани 50 MW Сите величини 8.9 20 години 

Соларни електрани 1 MW 

Величина на постројка:   

15 години Помалку од 0.05 MW 16 

Повеќе од 0.05 MW 12 

Биомаса 3 MW Сите постројки  15 15 години 

Биогас / Сите постројки  18 15 години 
Извор: Секретаријат на енергетската заедница. 

 
304. Владата формулираше Национален акциски план за енергетска ефикасност за да ги постигне целите 
за зградите во јавна и приватна сопственост. Зградите во јавна сопственост имаат значителен потенцијал за 
заштеда на енергија и намалување на емисиите на стакленички гасови поради киличеството електрична енергија 
и нафтени поизводи што ги користат. Реновирањето за подобро изолација на ѕидовите и прозорците и мерките за 
подобрување на системите за греење може да обезбедат значителни заштеди. Замената на електричното или 
мазутното греење со почисти и попристапни опции како модерна биомаса, централно греење и природен гас, 

Слика 6.36: ПЈР Македонија треба уште да работи на 
спроведувањето на енергетските заложби на Западен 

Балкан. 
(Имплементација на Третиот енергетски пакет на Енергетската 

заедница, завршен процент септември 2017 година) 

 
Извор: Секретаријат на Енергетската заедница (2017). 
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исто така, има потенцијал за заштеда. Инвестициите за енергетска ефикасност веќе се планирани за училишта и 
болници. Министерството за образование планира да изврши реновирање на околу 450 основни и средни 
училишта по цена од 20 милиони евра, со кумулативна заштеда на енергија проценета на 13,6 ktoe до 2018 
година. 
 
305. Регионот има опции за промовирање на зелена мобилност и префрлање на транспортните системи 
на нискојаглеродна опција. Како дел од глобалните заложби за борба против климатските промени, земјите од 
Западен Балкан идентификуваа политики и програми во рамките на НПКП за да ги постигнат своите цели за 
намалување на емисиите на стакленички гасови, вокои транспортот придонесува значително. На пример, 
емисиите на стакленички гасови во Србија се зголемија за 9 проценти во периодот од 2000 до 2014, во голема 
мера поради зголемените емисии на транспорт. Затоа, од голема важност е модернизација на транспортните 
системи за ублажување на климатските промени. Може да се поттикнат поодржливи урбани транспортни системи, 
преку промовирање пешачење, возење велосипед и јавен превоз како замена за моторните возила. 
Неефикасните возила може да се заменат со  мотори од најнова технологија и со електромобилност. Конечно, 
промената од патен на железнички сообраќај ќе ги намали емисиите од движењето на товар на долги растојанија. 
 
6.3.3 Отпорност на природни катастрофи и климатски промени  
 
306. ПЈР Македонија има релативно мала отпорност на природни непогоди и климатски промени, иако 
редовно е под ризик од поплави, земјотреси, шумски пожари, суши, лизгање на земјиштето и екстремни 
температури210. Од 1990 година, земјата претрпе 23 сериозни катастрофи што предизвикаа повеќе од 409 
милиони американски долари во директни штети. 211 Со климатските промени, годишната штета врз критичната 
инфраструктура од поврзаните опасности се очекува да се удвои до 2020212 година, а до 2080 година може да 
биде повеќе од пет пати повисока.213  Голема поплава или земјотрес може да го попречат економскиот раст, да ја 
оштетат или да ја уништат критичната инфраструктура, да ги намалат земјоделските приходи и да го нарушат 
руралното живеење (Слика 6.37). Во споредба со соседните земји, ПЈР Македонија има релативно малку 
отпорност кон можни загуби на средства, во смисла на, на пример, рано предупредување или заштита од 
финансискиот потрес поврзан со катастрофи. 214 
 
307. Македонската инфраструктура станува значително подложна на временските и климатските 
влијанија поради климатските промени и нејзиниот релативно низок адаптивен капацитет. Во следните 
четири децении, просечното годишно зголемување на температурата се очекува да изнесува околу 1,8°C - по 
просечно покачување за помалку од 0,2°C годишно во последниве 50 години.215  Ризиците се зголемуваат за 
електричните централи, преносните линии, телефонските линии, патиштата, железниците, аеродромите, 
пристаништата, водоводната и канализациската инфраструктура (вклучувајќи одводи за атмосферски води), 
здравствените установи, училиштата и општинските згради. Отпорноста на ПЈР Македонија на природни 
катастрофи и климатски ризици, исто така, е компромитирана од општ недостаток на усогласеност со мерките, 
како норми за градење и планови за користење на земјиштето со анализа на ризиците од катастрофи и климатски 
промени. Исто така, не се одржуваат добро нејзините стари објекти и инфраструктура. Недостатокот на 
институционални и финансиски капацитети за справување со природни катастрофи ги влошува влијанијата од 
нив, особено за сиромашните. Заедно со ризиците и ранливоста, климатските промени, исто така, доведуваат до 

                                                           
210 Глобален фонд за намалување катастрофи и обновување Think Hazard платформа: www.thinkhazard.org. 
211 Меѓу нив имаше поплави, суши, шумски пожари, екстремни температури и земјотрес. За да се класифицираат како такви, природните 
катастрофи треба да исполнат најмалку еден од следниве критериуми: 10 или повеќе мртви, 100 или повеќе погодени, објава на вонредна 
состојба или повик за меѓународна помош (EM-DAT).  
212 Форциери и сор. (2018), „Ескалирачки влијанија на климатските екстреми врз критичните инфраструктури во Европа“.  
213 Светска банка (2016а), Профили на земјата за ризици од поплави и земјотреси, Европа и Централна Азија.  
214 Халегејт и сорl. (2016). 
215 http://documents.worldbank.org/curated/en/356081468300722859/pdf/815900PUB0Redu00Box379836B00PUBLIC0.pdf. 
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повисоки инфраструктурно слични трошоци. На пример, во транспортот, проектираното зголемување на тешките 
временски настани се очекува да ги зголеми трошоците и за капиталните проекти и за операции и одржување, 
освен ако не се реализираат планови и инвестиции за отпорност на климатските промени. 
 
308. Се предвидува дека ПЈР Македонија има 20 проценти шанси за уште една сериозна суша во 
следниве 10 години.216  Земјоделството е најранливиот сектор. Со оглед на тоа што климатските промени 
предизвикуваат почести суши, бројот на погодените лица ќе се зголеми за околу 700 проценти, а приносите од 
културите би можеле да се намалат за 20 проценти.217  Како што температурите се зголемуваат и врнежите 
стануваат попроменливи, сушите особено ќе ги погодат јужна и источна ПЈР Македонија, што ќе го загрози не 
само земјоделството, туку и квалитетот на водата. Наводнувањето нема да може да одржи чекор со зголемената 
потреба. Во речните сливови каде се очекуваат големи недостатоци на вода за наводнување, до 2050 година се 
очекува приносите за речиси сите култури да бидат пониски за 20-60 проценти; сепак, онаму каде што не се 
очекува недостиг на вода, производството на житни култури особено би можело да има корист од потопла клима. 
Деталната проценка на климатските ризици за земјоделството во 2013 година јасно стави до знаење дека 
руралните сиромашни лица ќе бидат несразмерно погодени од климатските промени. Онаму каде што има суша, 
подрачјата погодени од шумски пожари би можеле да се удвојат.218 
309.  
 

Слика 6.37: ПЈР Македонија е високочувствителна на природни непогоди. 
Проценета загуба на БДП поради тешки поплави, процент Проценета загуба на БДП поради земјотрес, процент  

  
Извор: Светска банка (2016а), Профили на земјата за ризици од поплави и земјотреси. 

 
 
310. Ризикот од поплави во ПЈР Македонија е повисок отколку во која било друга земја во регионот на 
ЕЦА, а до 2080 година се очекува дека влијанието на поплавите врз БДП ќе се зголеми четирикратно.219 Во 
јануари и февруари 2015 година големите поплави погодија 170.000 луѓе во 43 од 80 општини во земјата и 
предизвикаа штета од 35,7 милиони евра. Ризикот од поплави е особено висок во Скопје. Таму, фреквентноста на 
порои се зголемува поради човечката активност, како и поради климатските промени. Во декември 2010 година, 

                                                           
216 Видете: www.thinkhazard.org. 
217 Заеднички истражувачки центар на ЕУ (2014). 
218 Светска банка (2013б). 
219 Во смисла на релативниот БДП потенцијално погоден од поплави. Видете: Светска банка (2016a). 



232 
 

реката Вардар преплави, со поплавување на домаќинства и земјоделско земјиште и давење на добиток. Дури 
тогаш жителите сфатија дека немаат вистинска одбрана од обилните врнежи. 
 
311. Ризикот од земјотреси е, исто така, значаен, како што беше потврдено од земјотресот во Скопје во 
1963 година, кој предизвика повеќе од 1.000 жртви, остави 200.000 луѓе без покрив над главата, значително ја 
оштети критичната инфраструктура и зградите, и резултираше со штета од 8 милијарди долари, што е 
еквивалентно на 15 проценти од БДП. Денес, земјотрес што се случува еднаш на 250 години може да има 
влијание врз повеќе од 40 проценти од населението и да чини 50 отсто од БДП. Меѓу факторите што може да го 
влошат влијанието на катастрофите во ПЈР Македонија се сиромаштијата и ранливоста на населбите во областите 
со висок ризик, ранливоста на економијата, генералниот недостаток на усогласеност со модерните мерки за 
сеизмичка безбедност, стареењето на зградите и лошо одржуваната инфраструктура и институционалната и 
финансиската неспособност на владата да се справи со големи катастрофи. 
 
312. Подобрувањето на социјалната и економската отпорност на природни катастрофи и климатски 
промени е од клучно значење за одржлив и инклузивен раст. За среќа, прородна катастрофа не е неизбежна 
последица на природна опасност; може да се преземат мерки за заштита на ранливите популации, зајакнување на 
зградите и инфраструктурата и намалување на штетите во круцијални сектори како што се земјоделството, 
транспортот и енергијата. Меѓутоа, за да се постигне ова, владата мора да преземе сеопфатен пристап, заснован 
врз тесна координација меѓу секторите, за да се изгради отпорност на природните катастрофи и климатските 
промени. 
 
313. Првиот чекор е да се изготват национални програми и политики за подобрување на отпорноста на 
климатските ризици и ризиците од катастрофи во приоритетните сектори. Управувањето и намалувањето на 
ризикот бара акција од страна на националните и локалните владини субјекти, академски придонеси, заложби од 
приватниот сектор и ангажирање на граѓанското општество. Создавањето механизам меѓу министерствата, 
приватниот сектор и граѓанското општество во 2009 година за координирање на ризиците од природни 
катастрофи и на климатските ризици (Националната платформа) беше важен чекор што сега треба да продолжи. 
Исто така, од суштинско значење е ПЈР Македонија да постигне напредок во своите обврски во меѓународната 
Сендај рамка за намалување на ризиците од катастрофи од 2015220 и да почне да се придржува кон таквото 
релевантно законодавство како Директивата за поплави на ЕУ,221  Инспире Директивата на ЕУ222 за создавање 
просторни податоци, Еврокодексот223 за градежни стандарди, и Механизмот за цивилна заштита на ЕУ, 224 што ги 
координира активностите на државите членки во областа на цивилната заштита. 
 
314. Финансиската отпорност по природна катастрофа може да се подобри со суверен пристап до брзо и 
флексибилно финансирање и со осигурување приватни и јавни средства. Пристапот на владата до брзо, 
предвидливо и флексибилно финансирање за одговор при катастрофи, обновување и реконструкција се покажа 
дека ги намалува социјалните, физичките и фискалните влијанија. Во ПЈР Македонија, законите овозможуваат 
мобилизирање на средствата за одговор при катастрофи преку измена на буџетот, за да се овозможи 
пренасочување на планираните средства. Иако општините треба да имаат ресурси што се резервирани за 
реакција и спречување на катастрофи, во пракса тоа е ретко. Како кандидат за ЕУ, ПЈР Македонија ќе има пристап 
до Фондот за солидарност на ЕУ, кој обезбедува финансирање за закрепнување и реконструкција за национални и 
регионални катастрофи за конкретни трошоци и опфаќа околу 5 проценти од трошоците на директна штета. 
Осигурувањето е еден начин да се намалат потенцијалните обврски, но за да се обезбеди длабока пенетрација на 
осигурувањето, потребна е комбинација на пристап до осигурување, мерки за присила, промена на културата и 

                                                           
220 https://www.preventionweb.net/files/globalplatform/macedonia.pdf.  
221 http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/implem.htm..  
222 http://inspire.ec.europa.eu/  
223 http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/.  
224 http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en.  

https://www.preventionweb.net/files/globalplatform/macedonia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/implem.htm
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фискална и политичка дисциплина. Во моментов, осигурување за природни катастрофи може да се обезбеди 
преку Еуропа Ре и национални и локални осигурителни компании;225 сепак, во зависност од опфатената опасност, 
во 2015 година пенетрацијата на осигурувањето во ПЈР Македонија беше само 1 до 2 проценти. Меѓу причините 
за слабата побарувачка беа недостатокот на мерки за принудување и претходното обезбедување субвенции и 
исплати по природни катастрофи за сопствениците на куќи и за земјоделците, кои ги зголемија очекувањата дека 
владата ќе ги покрие идните загуби. 
 
315. Со оглед на неодамнешните искуства на земјата со сериозни природни катастрофи, подобрувањето 
на системот за одговор при катастрофи треба да биде национален приоритет. За ова е потребно подобрување 
на системите за рано предупредување, модернизирање на опремата за пребарување и спасување, интегрирање 
на подготвеноста и постапките за одговор во сите сектори и креирање информативни кампањи за подигање на 
свеста на локалните заедници за нивоата на изложеност и за мерките на заштита. Модернизацијата на 
националните хидрометеоролошки агенции ќе донесе значајни придобивки во однос на поточни и навремени 
предупредувања за екстремни временски настани. Исто така, ќе овозможи оптимизирање на управувањето со 
реките за заштита од поплави и суши, зајакнување на управувањето со земјоделството, фактори од клучно 
значење за долготрајната адаптација на климатските промени, и ќе ѐ овозможат на владата да ги исполни 
обврските на земјата во меѓународните договори. Обезбедувањето  универзален пристап до предупредувања за 
екстремни настани и опции за намалување на ризиците, исто така, би можело да го подобри ублажувањето: 
технолошките иновации го олеснуваат и го поедноставуваат ширењето на предупредувањата со помош на 
мобилните телефони и социјалните и традиционалните медиуми. Слично на тоа, пристапот до информации за 
ризици од земјотрес и што може да се направи за да се заштитат домовите и семејството, може значително да ги 
намали повредите и потребата од помош веднаш по катастрофата. Конечно, потребно е да се работи на 
заедничката платформа за известување за итни случаи, системот за итни повици Е-112. 226 
 
6.3.4 Управување со природните ресурси  
 
316. ПЈР Македонија треба поефикасно да управува со природните ресурси, како за поддршка на идниот 
економски раст, така и за отворање поеколошка и поотпорна патека на развој. Здравата природна средина, 
исто така, е неопходна за да им даде на своите граѓани добар квалитет на живот - цел сама по себе, но, исто така, 
корисно одвраќање од миграција на помладите генерации. Една област каде што се потребни поблиски врски 
меѓу природните ресурси и економскиот менаџмент е туризмот. ПЈР Македонија е богаѕа со природни ресурси и 
избор од медитеранска, планинска и континентална клима, што ја прават погодна и за зимски и летен туризам. 
Националната стратегија за развој на туризмот (НСРТ) 2009-13 ја наведува визијата на земјата да стане глобална 
туристичка дестинација врз основа на природното и културното наследство. 
 
317. Неефикасноста во управувањето со вода и отпадни води ја загрозува одржливоста на ресурсите. 
Цените на водата се поставени под трошоците, предизвикувајќи финансиски загуби и одложување на задоцнета 
инвестиција. Иако мерењето се проценува на високи 84 проценти, комерцијалните и техничките загуби на водата 
се проценуваат на 63 проценти, 100,6 m3/km/ден - исто така, доста високи според меѓународните стандарди.227 
Блокирања на канализацијата има во просек 5,5 на км; стандардниот репер е помал од 0,5 k. Една причина за овој 
проблем е стареењето и лошо одржуваната инфраструктура. Кумулативните трошоци за одржување и 
рехабилитација се проценуваат на приближно 4 проценти од БДП. Покрај тоа, иако стапката на наплата е добра 
со 92 проценти, наплатата може да трае повеќе од 420 дена. Заостанатите долгови кон комуналните услуги може 
да претставуваат закана за нивната финансиска и оперативна одржливост. Со просечно вработување од 8,2 на 
1.000 поврзувања (блиску до регионалниот просек), македонскиот сектор за вода е многу помалку продуктивен, 
имајќи предвид дека меѓународните најдобри практики се 1 до 2. Недостатокот на продуктивност во голема мера 
                                                           
225 Развиено како дел од Проектот на Светската банка на SEEC CRIF (P110910). 
226 Директива на ЕУ: Регулатива 236/2014. 
227 Светска банка (2015в). 
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е последица на атомизацијата на секторот и на директната контрола на локалната самоуправа во кадровско 
екипирање и управување на комуналните претпријатија. 
 
318. Поголемата земјоделска отпорност и продуктивност, исто така, може да промовира одржлив раст. 
Поради тоа што обезбедува речиси 20 проценти од многу потребните работни места и има огромен потенцијал за 
извоз, земјоделството е стратешки сектор за ПЈР Македонија. Но, тоа има голема несразмерност во 
продуктивноста со другите земји на ЕЦА, а, исто така, е и сектор што е најдиректно повреден од климатските 
промени. Се очекува дека ќе се зголемат и недостигот на вода и побарувачката за наводнување; наводнувањето е 
веќе недоволно и лошо проектирано за денешните мали фарми. Многу фарми зависат од локалните бунари и 
неодржливите подземни води, што не е ниту регулирано, ниту пак се наплаќа.228 Програмите за поддршка на 
тековните приходи сè уште промовираат производство на култури зависни од дождови, како ориз, сончогледи и 
тутун. ПЈР Македонија, исто така, се соочува со значителна деградација на земјиштето предизвикана од, на 
пример, салинација, опустинување и ерозија, што пак ги влошува негативните влијанија на природните непогоди 
врз земјоделството. Продуктивноста е ниска, бидејќи фармите се мали и расцепкани, пазарите на земјиште 
неразвиени, а владините програми за субвенции слабо дизајнирани.229 
 
  

                                                           
228 Светска банка (2014б). 
229 Светска банка (2016а, 2017д). 
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7. Приоритети за остварување побрз,  
поинклузивен и одржлив раст 

 
Ова поглавје предлага процес за идентификување и приоритизирање на клучните политички области за 
остварување побрз, поинклузивен и одржлив раст кој е неопходен за да се оствари визијата на ПЈР Македонија 
да биде земја со стандард за живеење како тој на ЕУ и со мнозинство граѓани кои припаѓаат на средната класа. 
Приоритетните области се организирани во насоки кои меѓусебно се надополнуваат и кои водат кон поголема 
одржлива продуктивност и поголеми можности за вработување за сите: (1) зајакнување на еден динамичен и 
конкурентен приватен сектор; (2) градење поконкурентен и поадаптибилен човечки капитал, како и 
премостување на јазовите во можностите; и (3) остварување одржливост преку ефективно управување, 
фискална претпазливост, подобрено управување со животната средина и отпорност на природни опасности. 
 
319. По неполни три децении од својата независност, Македонците имаат добра причина да бидат 
задоволни од она што го постигнаа досега како независна нација. Во однос на земјите од Западен Балкан, ПЈР 
Македонија беше меѓу првите кои постигнаа успеси и кои остварија значителен напредок во воспоставувањето 
пазарно ориентирана економија која е глобално интегрирана и која е поддржана од демократски политички 
институции. Претпазливото макроекономско управување помогна државата да ги преброди економските кризи, 
особено светската глобална криза. Во последниве две децении економијата во земјите од Западен Балкан има 
досега најстабилен раст, доходот по глава на жител се удвои а државата премина од статусот „ниско-средно ниво 
на доход“ до „високо-средно ниво на доход“. Макроекономската стабилност, во комбинација со напорите да се 
создаде опкружување кое е приемчиво кон бизнисот, и’ помогна на државата да привлече и задржи странски 
директни инвестиции кои го зголемија извозот и ја зголемија неговата разновидност. Денес, ПЈР Македонија има 
една од највисоките стапки на гринфилд странски директни инвестиции по глава на жител а државата е високо-
рангирана во „Дуинг Бизнис“. По завршувањето на светската финансиска криза, во период кога стапките на 
вработување во соседните земји вртоглаво паѓаа, ПЈР Македонија продолжи да отвора работни места, поддржано 
со јавни стимуланси, кои помогнаа да се намалат невработеноста, сиромаштијата и нееднаквоста. Од својата 
независност досега, ПЈР Македонија покажа подготвеност и капацитет да преземе тешки структурни реформи за 
да промовира раст кој е предводен од приватниот сектор. 
 
320. Истовремено, Македонците можеби со право сметаат дека не се остварени сите придобивки ветени 
со економскиот модел. Иако досега се остварени значителни економски и општествени придобивки, другите 
резултати изгледа дека не успеаја да ги остварат очекувањата. Економијата расте но конвергенцијата кон нивото 
на доход во ЕУ сè уште не е целосна. Не се отворени доволен број работни места и голем број Македонци не се во 
можност да го подобрат своето образование и да бидат дел од средната класа. Иако се забележува намалување 
на сиромаштијата и нееднаквоста на доходот, истите сè уште се високи. Жените, младите и малцинствата на 
пазарот на труд се соочуваат со потешкотии за да можат активно да учествуваат. И конечно, оние елементи кои до 
денес изгледаа дека имаат централно место во стратегијата, денес се чини дека се нестабилни, како што се 
фискалните трошоци поврзани со привлекување директни странски инвестиции и користењето јавни средства за 
поттикнување на побарувачката и вработувањето. 
 
321. Зошто макроекономската стабилност и показателите за добра бизнис клима во ПЈР Македонија не 
успеаја да создадат посеопфатен и висококвалитетен раст? Анализите направени за целите на овој извештај 
доведоа до три главни пораки. 

 
1. Ниската и бавно-растечка продуктивност е причината за придушените стапки на раст и за неуспехот да 

се отворат повеќе и подобро платени работни места. Бавниот раст на продуктивноста кај фирмите и кај 
работниците е причина за бавниот тренд на приближување кон европските стандарди и за скромниот 
број отворени работни места. Бавниот раст на трудовата продуктивност го потиснува растот на платите, а 
нискиот степен на учество во работната сила ја попречува социјалната инклузија. Се чини дека 
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македонската економија има тенденција погрешно да ги алоцира трудот и капиталот т.е. да ги насочува 
кон помалку продуктивни активности, притоа држејќи ја економијата подалеку од тоа да функционира на 
границата на своите производствени можности. Повеќето работни места се во дејности со ниско ниво на 
продуктивност и мали плати. Сепак, државата има и високо продуктивни фирми (предводници) кои 
создаваат висококвалитетни работни места. Затоа е важно да се воспостават условите кои им се 
неопходни на другите фирми да растат и да создаваат работни места. 
 

2. Промовирањето социјална инклузија не е цел сама по себе, туку е од витална важност за да ги поттикне 
потребните подобрувања на продуктивноста. Проблемите во однос на инклузијата во ПЈР Македонија им 
оневозможуваат на луѓето да стекнуваат средства (во прв ред човечки капитал, но исто така и земјиште и 
капитал) и да добиваат адекватен поврат на тие средства. Работната сила се соочува со проблем, на 
пример, затоа што само 50% од работоспособните Македонци се вработени, додека околу 40% се 
неактивни (ниту се вработени, ниту бараат работа). Исто така, повеќето од луѓето кои активно бараат 
работа биле без вработување повеќе од една година. Населението на ПЈР Македонија се очекува да се 
намалува во наредните години затоа што стапката на наталитет е недоволна, а иселувањето е постојано 
присутно, што дополнително ја потенцира потребата од искористување на неискористениот човечки 
капитал. Предизвикот кој е пред нас е значителен – само за да фати чекор со просечната стапка на 
вработеност на земјите со високоо-средно ниво на доход, ПЈР Македонија треба да отвори 300.000 
работни места, што е повеќе од двојно од работните места отворени во последнава деценија. 
Зголемувањето на бројот на работни места мора да се случува побрзо за да се спречи дополнителното 
еродирање на работната сила предизвикано од иселувањето и неучеството во пазарот на труд. 
 

3. Ефективното управување, фискалната одржливост и подобреното управување со животната средина и 
отпорноста на шокови се од суштинска важност за заштита на тешко стекнатите економски и социјални 
придобивки. Активната улога на јавниот сектор во отворањето работни места фрла сомнеж на 
одржливоста на напредокот кој неодамна беше остварен, затоа што сега нема доволно фискален простор 
кој би продолжил да го поддржува растот на вработувањето преку јавни работи. Кревкоста на животната 
средина, високите стапки на загаденост на воздухот, ранливоста и малата отпорност на природни 
опасности и климатските промени ја поткопуваат одржливоста на човечкиот, физичкиот и природниот 
капитал. Уште повеќе, анализата на „тесните грла“ за растот, инклузијата и одржливоста во ПЈР 
Македонија ги изнесува на површина прашањата поврзани со квалитетот на државните институции, како 
што се спроведувањето на законите, институционалните капацитети и отчетноста на Владата. Сите тие 
претставуваат предизвик за растот, инклузијата и одржливоста, и со тоа влијаат врз довербата во 
Владата. 
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322. За да се може да се приближи до Европското нивото на доходи и да изгради стабилно општество на 
средна класа, ПЈР Македонија мора да ја зголеми продуктивноста кај фирмите и работниците и да ги 
подобри можностите за вработување за сите. Иако јавните инвестиции успешно ја стабилизираа економската 
активност во последнава деценија, побрз и одржлив раст може да се случи само ако истиот биде предводен од 
приватниот сектор. За да може приватниот сектор да го забрзува растот на економијата, неопходно е да има 
значителни структурни промени во економијата, при што капиталот и работната сила би се алоцирале кон 
попродуктивните фирми и дејности, а фирмите би ги зајакнале своите капацитети за тоа не само да бидат 
конкурентни во светската економија туку и да бидат иновативни. Решавањето на бариерите за развој на 
приватниот сектор би можело да помогне во привлекувањето инвестиции, би го зголемило извозот и би ги 
направило пософистицирани, истовремено консолидирајќи ја интеграцијата на ПЈР Македонија во регионалните и 
меѓународни трговски партнери и во глобалните вредносни синџири. Исто така, како што е наведено и во 
Поглавјето 2, искоренувањето на сиромаштијата и зголемувањето на средната класа се можни само ако 
македонските граѓани се во можност целосно да го искористат својот продуктивен потенцијал и да ги зголемат 
приходите од својата работа. За таа цел, круцијално е да се подигне квалитетот на човечкиот капитал и да се 
премостат јазовите во пристапот до економски можности, за што неопходно е да се отстранат бариерите и 
работите кои ги одвраќаат и обесхрабруваат луѓето, особено жените и малцинствата, од тоа активно да 
учествуваат на пазарот на труд. 
 
323. Одржувањето на овие резултати на долг рок ќе бара градење отпорност на неколку фронта. Од 
причина што македонската економија е мала и ранлива на шокови, за да може да одржува висококвалитетен раст, 
таа не само што мора да биде продуктивна туку мора да биде и отпорна. Државните институции мора да бидат 
респонзивни на потребите на фирмите и граѓаните. Развивањето способни и отчетни јавни институции, како на 
национално така и на локално ниво, е неопходно за да можат да се обмислат и имплементираат политики на 
координиран и ефикасен начин, истовремено обезбедувајќи владеење на правото. Неопходна е фискална 
стабилност за поддршка на растот на продуктивноста, за заштита на економијата од шокови и за подобрена 
реализација на јавните услуги со кои ќе се обезбедат поголеми можности за сите. Подобреното управување со 

Повеќе 
можности за 

вработување за 
сите

Зголемување на 
продуктивноста

Слика 7.1: Клучни нешта за побрз, поинклузивен и одржлив раст во ПЈР Македонија 

Постигнување одржливост 
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животната средина и отпорноста на климатски и ризици поврзани со катастрофи би помогнало во одржувањето 
на економскиот раст и заштитата на најранливите. 
 
7.1 Критериуми за приоритизација  
 
324. Идентификувани беа неколку приоритети со примена на следниве филтри: очекуваното влијание на 
едната или двете цели (тоа се зголемување на продуктивноста и поголеми можности за вработување за 
сите), присуството на синергии и поддршката која овие две цели ја имаат кон одржливоста. Утврдувањето на 
приоритетите најпрво го зеде предвид степенот до кој областа на политиките би имала значително влијание на 
овие две цели. На пример, инвестирањето во човечки капитал би имало позитивни ефекти врз продуктивноста и 
работните места. Второ, акцент беше ставен на синергиите т.е. дали подобрувањата во една област би помогнале 
да се решаваат проблемите во друга област. И трето, беше направена проценка дали областа на политиките ја 
поддржува одржливоста на двете цели. На пример, намалувањето на фискалните ризици и подобрувањето на 
ефикасноста на јавното трошење ќе обезбеди сите дополнителни инвестиции во човечки капитал и во други 
приоритетни области да бидат одржливи со текот на времето. Поголема тежина беше ставена на оние области 
каде постојат посилни и поголеми докази. Подеднакво важно е и тоа што систематската дијагностика за земјата не 
ја смета одредена област за приоритетна исклучиво врз основа на горенаведените филтри. Секој обид за 
информирање на јавната дискусија во однос на приоритетите на државата би бил несериозен ако не би ги 
опфатил и активностите со кои би се остварил побрз, поинклузивен и поодржлив раст во ПЈР Македонија. 
 
325. Активноста за дефинирање на приоритетите беше спроведена во две фази. Во првата фаза беа 
идентификувани поопштите приоритетни области врз основа на доказите и анализите на систематската дијагноза. 
Втората фаза овозможува квалитативно влијание врз приоритетите на политиките врз основа на мислењата на 
експертите. 
 
326. Во првата фаза беа идентификувани десет приоритетни области кои би ги поддржувале трите 
патеки (слика 7.2). Кај патеката 1, вкупно четири приоритетни области би поттикнале подинамичен и 
поконкурентен приватен сектор. Кај патеката 2, три приоритетни области би овозможиле развој на поконкурентен 
човечки капитал и би ги премостиле јазовите на можностите. Кај патеката 3, три приоритетни области би 
овозможиле економска, еколошка и социјална одржливост. Сите овие се поврзани со предложената аналитичка 
рамка: зголемување на продуктивноста во економијата, поттикнување на можностите за вработување за сите, и 
остварување одржливост. На пример, дијагностиката покажа дека една од главните пречки за зголемување на 
продуктивноста е тоа што фирмите во ПЈР Македонија имаат слаб капацитет да ги прифаќаат најновите 
технологии и да се конкурентни во меѓународни рамки, што како последица има ниско ниво на иновации, 
ограничени врски помеѓу извозно ориентираните фирми во државата (странски директни инвестиции) и 
домашните форми, и ниска стапка на опстанок на извозниците. Во таа смисла, приоритетна област за политиките 
која беше идентификувана е зајакнување на капацитетите на ниво на фирми и на екосистемот за усвојување 
современи технологии, во комбинација со подобрен пристап до финансиски средства. На сличен начин, клучен 
проблем за зголемување на можностите за вработување е потребата од подобрување на вештините за да се биде 
конкурентен. Како последица од тоа, приоритетна област која беше идентификувана е потребата од подобрување 
на пристапот до квалитетно и релевантно образование во текот на целиот живот. 
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327. Главните области на политиките се тесно поврзани меѓу себе. На пример, подобрувањето на 
трговската поврзаност и зајакнувањето на пазарната конкурентност ќе помогнат да се зголеми продуктивноста на 
фирмите и да се прошират можностите за вработување. Осовременувањето на земјоделството ќе ја зголеми 
продуктивноста во оваа дејност и ќе овозможи работи меса за лицата без вештини, и исто така ќе го помогне 
процесот на интегрирање во вредносниот синџир. На сличен начин, стекнувањето вештини низ целиот живот ќе ја 
унапреди способноста на работната сила да извршува работи на оние работни места кои бараат високи вештини, 
што од своја страна ќе ја подобри продуктивноста на фирмите. Една област на политиките посебно се издвојува 
како област која ги засега сите други области: потребата од зајакнување на владеењето преку подобрување на 
владеењето на правото, капацитетот на јавниот сектор и отчетноста на државните институции. Во следните точки 
даваме детален опис на конкретните активности на политиките кои се идентификувани за секоја од приоритетните 
области, и како истите се поврзани со критериумите за приоритизација. 
 
328. Во втората фаза, тимот кој ја вршеше систематската дијагностика на земјата се фокусираше врз 
идентификување на посуштинските приоритетни области од оние кои беа избрани. Така, тимот се 
консултираше со група од тематски експерти и со стручни лица кои се запознаени со македонската економија, 
што помогна во изготвувањето ранг листа на приоритетни области. Врз основа на оваа проценка, приоритетите на 
политиките се групирани и рангирани според нивното очекувано влијание врз зголемувањето на продуктивноста, 
подобрите можности за вработување за сите и постигнувањето одржливост. Иако сите области на приоритетите 
се очекува да имаат големо влијание, дел од нив произлегоа како области со највисоко можно влијание. Табелата 
7.1. го прикажува резултатот од приоритизацијата во втората фаза. Исто така, за секоја од десетте приоритетни 
области, тимот кој ја вршеше систематската дијагностика предложи избрани активности на политиките (т.е. 
како/што би требало?), со поконкретен осврт на агендата на политиките. Овие конкретни активности се подетално 
наведени понатаму во текстот, а во табелата 7.2 е дадено резиме на клучните предизвици во секоја од 
приоритетните области.  
 
329. Консултациите со засегнатите страни исто така беа извор на информации за дефинирање на 
приоритетите. Тимот кој ја вршеше систематската дијагностика на земјата имаше интервјуа и работилници со 
официјални владини претставници, граѓански групи, претставници од приватниот сектор и развојните партнери во 
ПЈР Македонија, со цел идентификување на ограничувањата и пречките за успешен раст и инклузија во државата. 
Првиот круг консултации се одржа во месеците август и септември 2017 година и тој помогна да се идентификува 
широк спектар на области кои треба да бидат опфатени од тимот задолжен за систематската дијагностика. За 
време на вториот круг консултации со засегнатите страни во Скопје и во регионите кој се одржа во месеците 

Пат 1: Зајакнување подинамичен и 
конкурентен приватен сектор

Подобри трговски врски и 
интегрирање во вредносниот 

синџир

Промовирање пазарна 
конкурентност и создавање 

бизнис клима од светска класа

Зајакнување на капацитетите на 
фирмите и екосистем за 

прифаќање технологии, како и 
пристап до финансии за фирмите

Подобрување на 
модернизацијата во 

земјоделството

Пат 2: Развој на поконкурентен и 
адаптибилен човечки капитал, и 

премостување на јазовите во 
можностите

На луѓето да им се обезбедат 
квалитетни и релевантни вештини 

низ целиот животен циклус

Намалување на дестимулансите и 
отстранување на пречките за 
учество на пазарот на труд, 

особено за жените

Заштита на човечкиот капитал 
преку заштита на сиромашните и 
ранливи домаќинства од потреси, 

и инвестирање во превентивна 
медицинска и примарна нега

Пат 3: Остварување одржливост 
преку ефективно владеење, 

фискална претпазливост, 
подобрено управување со 

животната средина и отпорност на 
природни опасности

Обезбедување владеење на правото и 
развивање способни институции од 
јавниот сектор кои се отчетни кон 

граѓаните

Обезбедување фискална одржливост 
преку намалување на фискалниот 

ризик, подобрување на ефикасноста на 
трошењето и поголема мобилизација 

на приходи

Инвестирање во интегрирана политика 
за намалување на загадувањето на 

воздухот, градење отпорност на 
природни катастрофи и климатски 

промени и промовирање раст со ниска 
јаглеродна стапка

Слика 7.2: Патишта кон побрз, поинклузивен и одржлив раст во ПЈР Македонија. 
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јануари и февруари 2018 година, тимот ги тестираше и ги калибрираше главните претпоставки. Третиот круг на 
консултации (во месец мај 2018 година) овозможи примена на филтри за селекција, за да се дојде до еден сет од 
приоритети на политиките. Тимот исто така работеше со тематски експерти за политики во однос на 
приоритетите. Сите овие консултации беа надополнети со активности чија цел беше обезбедување повратен 
одговор и работа со засегнатите страни во ПЈР Македонија. На пример, по објавениот повик за доставување 
трудови во периодот октомври 2017 – јануари 2018 година, со цел работа со млади истражувачи од ПЈР 
Македонија, доставени беа вкупно 31 труд кои опфаќаа повеќе развојни области.230 Тимот исто така ја покрена и 
интернет страницата за консултации со цел добивање дополнителни информации и повратен одговор во однос на 
развојните приоритети на државата, а интернет страницата исто така се користеше и како платформа за 
дисеминирање материјали поврзани со систематската дијагностика. Во Прилогот 3 се дадени дополнителни 
информации за процесот на консултации. 
 

Табела 7.7: Политички области според критериумите за приоритизација. 
 

Приоритетни области на политиките 
Зголемување 

на 
продуктивноста 

Поголеми 
можности за 
вработување 

за сите 

Остварување 
одржливост 

Најголемо 
очекувано 
влијание 

Обезбедување владеење на правото и развивање способни 
институции од јавниот сектор кои се отчетни кон граѓаните 

   

На луѓето да им се обезбедат квалитетни и релевантни 
вештини низ целиот животен циклус 

   

Зајакнување на капацитетите на фирмите и екосистем за 
прифаќање технологии, како и пристап до финансии за 
фирмите 

   

Подобри трговски врски и интегрирање во вредносниот 
синџир 

   

Промовирање пазарна конкурентност и создавање бизнис 
клима од светска класа 

   

Големо 
очекувано 
влијание 

Намалување на дестимулансите и отстранување на пречките 
за учество на пазарот на труд, особено за жените 

   

Обезбедување фискална одржливост преку намалување на 
фискалниот ризик, подобрување на ефикасноста на 
трошењето и поголема мобилизација на приходи 

   

Инвестирање во интегрирана политика за намалување на 
загадувањето на воздухот, градење отпорност на природни 
катастрофи и климатски промени и промовирање раст со 
ниска јаглеродна стапка 

   

Заштита на човечкиот капитал преку заштита на сиромашните 
и ранливи домаќинства од потреси, и инвестирање во 
превентивна медицинска и примарна нега 

   

Подобрување на модернизацијата во земјоделството    
Бои на очекуваното 
влијание: 

Најголемо Големо Средно 
 

   

 
Табела 7.8: Резиме на клучните предизвици по приоритетни области 

Согледувања на тимот кој ја вршеше систематската дијагностика Приоритетна област 

                                                           
230 Триесет и еден труд одговорија на објавениот повик за доставување трудови, и опфатија прашања како што се развој на приватниот 
сектор, вештини, здравство, урбан и рурален развој, одржливост на животната средина и квалитет на институциите. Трудовите на тројцата 
победници беа објавени во јануари 2018 година. 
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Согледувања на тимот кој ја вршеше систематската дијагностика Приоритетна област 
Патека 1: Зајакнување подинамичен и конкурентен приватен сектор 

Неефикасна и слаба логистика, особено во однос на царинските постапки и трошоци (една фирма 
во ПЈР Македонија просечно ја чини 148 американски долари да ги заврши сите извозни 
процедури, во споредба со педесет и четири долари кај фирмите во земјите кон кои се стреми 
ПЈР Македонија) и квалитетот на логистичките услуги. Нецаринските пречки се причина за 
одложување на царинските постапки (на пример: двојни инспекции на граничните премини) и тие 
ја спречуваат експанзијата и агломерацијата на дејностите за извор на услугите во под-регионот 
(на пример: непостоење взаемно признавање на дипломите). 

Подобри трговски врски 
и интегрирање во 
вредносниот синџир 

Слаба регулаторна рамка во однос ан конкуренцијата (привилегии за јавните претпријатија, 
огромно учество на државата во струјата и гасот). Ограничувања за конкурентност во услугите 
(минимални тарифи за професионални услуги, како што се адвокати, сметководители и 
инженери). Празнини во имплементацијата на реформите поврзани со бизнис климата (според 
извештајот на „Дуинг Бизнис“ од 2013 година, потребни се 89 дена за добивање градежна 
дозвола, но истражувањето на претпријатијата направено во 2013 година утврди дека се потребни 
180 дена) и простор за подобрување во други области (на пример, кај решавањето на стечајните 
постапки има 73% во однос на најдобриот меѓународен резултат) и спроведување на договори 
(68%)). 

Промовирање пазарна 
конкурентност и 
создавање бизнис 
клима од светска класа 

Мал капацитет на домашните фирми за прифаќање нови технологии и за иновации (на пример, 
патент апликациите имаат рангирање од 68 на меѓународно ниво, во споредба со 35 кај земјите 
кон кои се стреми ПЈР Македонија). Нискиот квалитет на раководни и организациски пракси во 
македонските фирми (на пример: способноста да се делегира или да се користат маркетинг 
стратегии е многу пониска во споредба со земјите кон кои се стреми ПЈР Македонија). Недостиг 
од меки вештини и познавање на бизнис концептите кај локалните фирми (како што се 
монетизација, диференцијација и бизнис развој со цел привлекување финансирање).  

Зајакнување на 
капацитетите на 
фирмите и екосистем за 
прифаќање на 
технологии, како и 
пристап до финансии за 
фирмите 

Земјоделското земјиште во ПЈР Македонија е значително расцепкано, со што се намалува 
земјоделската продуктивност (71,4% од фармите се управувани од земјоделци кои поседуваат 
помалку од еден хектар земјиште) а недостатоците на пазарот на земјиште во државата се пречка 
земјиштето да се користи како обезбедување за кредити. Јавната поддршка на земјоделството и 
на агробизнисот не го поттикнува растот на продуктивноста (субвенции за пазарна поддршка и 
директни плаќања) и кои претставуваат 80% од буџетот за земјоделство. 

Подобрување на 
модернизацијата во 
земјоделството 

Патека 2: Развој на поконкурентен и адаптибилен човечки капитал, и премостување на јазовите во можностите 
Ниска и нееднаква покриеност со можности за ран детски развој (помалку од еден процент од 
децата кои потекнуваат од најсиромашните слоеви се опфатени со предучилишни програми); 
низок и влошувачки квалитет на основното образование (резултатите на PISA тестовите се 
намалија во периодот од 2000-та до 2015 година, додека околу 70% од учениците на 15 годишна 
возраст на училиште немаат стекнато основни вештини на писменост (математика и читање); 
можностите за професионален развој се ограничени (само 25% од фирмите овозможуваат обука 
на самото работно место). 

На луѓето да им се 
обезбедат квалитетни и 
релевантни вештини 
низ целиот животен 
циклус 

Дестимулансите, регулаторните бариери и општествените норми ја поткопуваат способноста и 
подготвеноста на луѓето да се вклучат на пазарот на труд. Владините политики можеби ги 
спречуваат луѓето да ги прифатат слободните работни места, што вклучува и придонеси кои се 
премногу високи во однос на платите (на пример: системот на придонеси од плати има 
минимална стапка на придонеси од 50% од просечната плата – што е регресивно во однос на 
оние кои заработуваат помалку од просекот) а работните ангажмани не се доволно флексибилни 
за да излезат во пресрет на обврските кои ги имаат родителите (41% од жените кои не се дел од 
работната сила ги посочија „личните и семејни обврски“ како главна причина зошто не бараат 
работа). 

Намалување на 
дестимулансите и 
отстранување на 
пречките за учество на 
пазарот на труд, 
особено за жените 

Фокусот на социјалната помош се помести од тоа да им се помага на сиромашните семејства, кон 
помагање на семејства со деца. ПЈР Македонија вкупно троши 14% од својот БДП на социјална 
заштита, и тоа најголем дел оди на пензии; директната социјална помош е само 1,2% од БДП-то. 

Заштита на човечкиот 
капитал преку заштита 
на сиромашните и 
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Согледувања на тимот кој ја вршеше систематската дијагностика Приоритетна област 
Децата во ПЈР Македонија имаат највисок ризик од морталитет во споредба со земјите од Западен 
Балкан или земјите од Европа.  

ранливи домаќинства од 
потреси, и инвестирање 
во превентивна 
медицинска и примарна 
нега 

Патека 3: Остварување одржливост преку ефективно владеење, фискална претпазливост, подобрено управување со 
животната средина и отпорност на природни опасности 

Во четирите области (политичка стабилност, гласност и отчетност, владеење на правото и 
контрола на корупцијата), ПЈР Македонија е рангирана под државите кон кои таа се стреми. 
Актуелниот квалитет на владеење е под новите земји на членки и е пет години пред ЕУ (Светски 
показатели за управување). Политичката нестабилност и неефикасноста на бирократијата се меѓу 
петте пречки за деловно работење во ПЈР Македонија. Капацитетот на медиумите да 
функционираат како алатка за отчетност е значително намален. 

Обезбедување 
владеење на правото и 
развивање способни 
институции од јавниот 
сектор кои се отчетни 
кон граѓаните 

Ерозијата на фискалната дисциплина доведе до значително зголемување на јавниот долг. Во 
периодот 2008-2017 година, јавниот и јавно-гарантиран долг се зголеми повеќе од двојно – од 
23% од БДП-то на 48,7%. Ако ги споредиме сегашните расходи со минималните расходи 
неопходни за постигнување на истите резултати ќе видиме дека реформите во ефикасноста би 
можеле да доведат до заштеди поголеми од 13% од вкупната јавна потрошувачка. Општите 
приходи на државата се намалија од 34% од БДП-то во 2004 година, на 31,9% во 2017 година. 

Обезбедување фискална 
одржливост преку 
намалување на 
фискалниот ризик, 
подобрување на 
ефикасноста на 
трошењето и поголема 
мобилизација на 
приходи 

Загадувањето на воздухот во ПЈР Македонија е меѓу најлошите во Европа; проценките за 
трошоците за здравство се 3,2% од БДП-то. ПЈР Македонија има релативно ниско ниво на 
отпорност на природни опасности и климатски промени. Емисиите на стакленички гасови се пет 
пати поголеми во споредба со просекот на ЕУ (како однос со БДП) и ќе бараат сè поголеми 
инвестиции за да се постигне умерено ниво на емисии до 2040 година. 

Инвестирање во 
интегрирана политика 
за намалување на 
загадувањето на 
воздухот, градење 
отпорност на природни 
катастрофи и климатски 
промени и 
промовирање раст со 
ниска јаглеродна стапка 

Извор: авторите. 
 

7.2 Патека 1: Поттикнување подинамичен и конкурентен приватен 
сектор 

 
330. Подобрувањето на условите во кои работи приватниот сектор, и поддржувањето на неговиот развој, 
ќе бидат од суштинска важност за подигнување на профилот на конкурентноста на државата, за 
зголемување на нејзината продуктивност и отворање добро платени работни места. И покрај значителните 
подобрувања на бизнис регулативата и обидите да домашниот пазар да се отвори кон меѓународната трговија, 
приватниот сектор во ПЈР Македонија сè уште не е конкурентен во меѓународни рамки а државата не е во 
можност да одржи сеопфатен раст на продуктивноста. За да може тоа да го оствари, државата ќе треба да 
обезбеди подобри услови за конкурентност на домашните фирми преку унапредување на трговската поврзаност и 
интеграцијата во вредносниот синџир, создавајќи подобра средина која е ориентирана кон конкурентноста, и да 
ги продлабочи реформите од кои треба да доведат до бизнис опкружување од светска класа каде 
спроведувањето на законот е однапред предвидливо и е еднакво за сите. Истовремено, зајакнувањето на 
капацитетите на фирмите и на екосистемот за усвојување технолошки иновации ќе овозможи конкурентност на 
приватниот сектор во меѓународни рамки. И конечно, од суштинска важност е да се работи на осовременување на 
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земјоделството, имајќи ја предвид важноста на овој сектор во обезбедувањето можности за лицата кои имаат 
пониско ниво на вештини. Оваа патека ќе ги консолидира придобивките од претходните реформи и ќе овозможи 
раст на фирмите предводници. Табелата 7.3 е резиме на конкретните активности на политиките за секоја 
приоритетна област во рамките на Патеката 1, заедно со временска рамка за имплементација на секоја активност 
(краткорочно/ среднорочно), имајќи ги предвид нивното очекувано ниво на комплексност. 
 

Табела 7.9: Приоритетни области и политички активности за поддршка на Патеката 1 
Приоритетни области Избрани приоритетни активности 

 Средно                            Очекувано влијание                  Големо          
 

Патека 1: Поттикнување подинамичен и конкурентен приватен сектор 
Подобри трговски врски и 
интегрирање на вредносниот 
синџир 

Полесна мобилност на 
работната сила за да се 
овозможи размена на 
услугите, намалување на 
нецаринските бариери во 
трговијата со стоки и 
зајакнување на системите за 
промовирање на извозот. 

Премостување на 
инфраструктурните јазови кај 
клучните транспортни 
коридори и ребаланс на 
трошењето со цел 
инвестирање во 
одржувањето на патиштата и 
железницата, како и во 
безбедноста во сообраќајот. 

Подобрување на меката 
поврзаност (со акцент на 
граничните премини и 
трговската и транспортна 
логистика). 

Временска рамка за имплементација    
Промовирање пазарна 
конкурентност и создавање 
бизнис клима од светска 
класа 

Решавање на недостатоците 
во имплементацијата и 
слабостите во регулаторната 
рамка кои се пречка за 
бизнис опкружувањето. 

Зајакнување на ефективноста 
на рамката на политиките за 
конкурентност и 
подобрување на 
ефективноста на државната 
помош. 

Промовирање услуги кои се 
во полза на конкуренцијата 
кај основните пазари, преку 
зајакнување на неутралноста 
на јавниот сектор, 
промовирање влез во 
мрежните дејности и 
отстранување на пречките за 
конкурентност кај 
професионалните услуги. 

    
Зајакнување на капацитетите 
на фирмите и екосистем за 
прифаќање на технологии, 
како и пристап до финансии 
за фирмите 

Соодветно насочување на 
програмите за поддршка, за 
да можат фирмите да имаат 
пристап до финансиски 
средства. 

Консолидирање на 
постојните програми на ниво 
на фирми за да се постигнат 
економии од обем, и да се 
направи ребаланс на јавната 
поддршка – од субвенции на 
ниво на фирма (влез) кон 
олеснување на процесите за 
надградба на фирмите. 

Спојување на стратегијата за 
промовирање на извозот за 
оние дејности со висок 
потенцијал, со интервенции 
поврзани со искористување 
на сознанијата, со цел да се 
намалат трошоците на 
фирмите за откривање на 
нови пазари и воведување 
на нови производи. 
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Приоритетни области Избрани приоритетни активности 
 Средно                            Очекувано влијание                  Големо          

 

Патека 1: Поттикнување подинамичен и конкурентен приватен сектор 
Подобрување на 
модернизацијата во 
земјоделството 

Промовирање на инклузија 
на малите и средни 
претпријатија од 
агробизнисот во 
вредносните синџири, 
подобрување на санитарните 
и фитосанитарните услуги и 
олеснување на 
агломерацијата и пристапот 
до пазарот. 

Развивање на даночен 
систем за руралното 
земјиште и олеснување на 
продажбата на 
земјоделското земјиште кое 
не се користи. 

Рационализирање на 
земјоделските субвенции – 
од директни плаќања кон 
мерки придвижувани од 
инвестиции. 

    

Временска рамка: 

 

Краткорочна                                 
Кратка/среднорочна 
Среднорочна  
 

Извор: авторите. 
 

7.2.1 Подобри трговски врски и интегрирање во вредносниот синџир 
 
7.2.1.1 Активност на политики 1: Унапредување на меката поврзаност (со акцент 

на граничните премини и трговската и транспортна логистика) 
 
331. Да се осовременат царинските и гранични процедури со цел да се намали времето на чекање за 
пратките на граница. И покрај едношалтерскиот систем (ЕКСИМ) за царинска контрола и гранични процедури, 
пратките поминуваат значително време на граница, делумно поради тоа што постапките се засновани на 
застарениот пристап на хартија. Користењето дигитални сертификати може да ги забрза овие процедури и да го 
централизира протокот на информации. Сето ова ќе бара надградба на инфраструктурата која ја користат 
властите на граница и обезбедување обука за тоа како ефективно да се користи новата инфраструктура. Развојот 
на информатичката дејност во државата претставува можност во наоѓањето домашен добавувач за задоволување 
на потребите од дигитални системи. 
 
332. Подобрување на соработката помеѓу агенциите на контрола на границата со цел побрзо одвивање 
на царинските постапки. Уште една причина за долгото времетраење на царинските постапки е потребата од 
физички копии на сертификати од различни агенции кои се вклучени во сертифицирањето и контролата на 
меѓународните пратки. Подобрената соработка помеѓу Царинската управа, Инспекторатот за земјоделство, 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство би помогнало во 
идентификувањето на постапките кои би можеле да се забрзаат и да се намалат непотребното физичко 
испитување и инспекции. Уште повеќе, воспоставувањето единствена електронска база на податоци до која 
пристап би имале сите институции, во која би биле содржани информации за завршување на постапките, ќе им 
овозможи на официјалните лица на границата побрзо да постапуваат со пратките, без непотребни 
одолговлекувања. 
 
333. Активно промовирање на логистичките услуги, на пример преку воведување платформа која ги 
поврзува понудувачите на логистички услуги со превозниците, со цел да се поттикне консолидирање на 
шпедицијата. Консолидирањето на шпедицијата не само што ќе ги намали транспортните трошоци и емисиите на 
стакленички гасови, туку ќе и помогне во развојот на дејноста која се занимава со приватен превоз и логистика. 



245 
 

Платформата за логистика ќе биде можност за шпедициите, превозниците, увозниците, продавачите на големо и 
на мало лесно да најдат сигурни и конкурентни даватели на транспортни и логистички услуги. Таа исто така ќе им 
овозможи на транспортерите и на оние кои работат со магацини да ги оптимизираат своите ресурси. Сите овие 
активности имаат потенцијал да остварат синергии со промовирањето на дигиталната економија во државата. 
 
7.2.1.2 Активност на политики 2: Премостување на инфраструктурните јазови кај 

клучните транспортни коридори и ребаланс на трошењето со цел 
инвестирање во одржувањето на патиштата и железницата, како и во 
безбедноста во сообраќајот  

 
334. Премостување на недостатоците во транспортната инфраструктура кај Коридорите 10 и 8, и 
надградба на трансевропската транспортна мрежа. Ова ќе бара да се забрзаат активностите околу значителните 
инвестиции кои се веќе во тек, и подготовка на висококвалитетни физибилити студии со цел привлекување студии 
за останатите делници. Во комбинација со напорите за зајакнување на меката поврзаност, овие инвестиции би 
помогнале ПЈР Македонија да стане регионален транспортен центар, што носи можности за раст на инвестициите 
и трговијата. Јавното приватно партнерство (ППП) исто така може да има важна улога во давањето поддршка на 
напорите за премостување на инфраструктурните недостатоци. 
 
335. Ребаланс на трошењето со цел повеќе да се инвестира во одржување на главните транспортни 
коридори, како и во секундарните и терцијарни мрежи. Главните патни и железнички коридори (Коридорите 
10 и 8) имаат потреба од значително одржување, а тука би го спомнале и недоволното одржување на 
секундарната и терцијарна мрежа. Исто така, потреба е приоритетна програма за одржување, рехабилитација и 
безбедност на патиштата за локалните патишта. Проценките се дека се потребни најмалку 81,5 милиони евра за 
да се премостат и решат сегашните недостатоци во однос на одржувањето на транспортната инфраструктура. 
Давањето приоритет на оваа инвестиција ќе и’ овозможи на државата најмногу да ги искористи постојните 
транспортни инфраструктурни средства, овозможувајќи патната мрежа да трае онолку колку што првично било 
планирано. Заокружувањето на оваа агенда ќе бара реформи за градење на капацитетите на јавното претпријатие 
за државни патишта и на „Македонски железници“, особено во однос на управување со проекти и со 
инфраструктура. Агенцијата за патишта има систем за управување со инфраструктурата за да може да ги 
приоретизира инвестициите, но истиот не се користи на систематски начин. Овој систем има потреба од 
подобрено прибирање на податоци и поцврста политичка волја ако сакаме да се користи како поддршка во 
донесувањето одлуки за инвестиции, согласно технички критериуми. Внимание исто така може да се посвети и на 
функционирањето и безбедноста на транспортните мрежи. На пример, на Коридорот 10 може да се 
имплементираат Интелигентни транспортни системи (ИТС) со цел справување со интензивен сообраќај и 
намалување на празните одови. Во меѓувреме, постоењето на еден унапреден систем за управување со 
мултимодален транспорт би обезбедил шпедицијата да се одвива по железничката мрежа (секогаш кога тоа е 
можно). Ваквите интервенции ќе помогнат транспортната мрежа да стане финансиски одржлива. 
 
336. Инвестирање во безбедноста на патиштата, особено воведување главна агенција за безбедност на 
патиштата. ПЈР Македонија изготви сеопфатни стратегии за патиштата за периодите 2010-2014 година и 2015-
2020 година, а формиран беше и Републички совет за безбедност на патиштата (РСБП) чија цел е промовирање 
на активностите за безбедност на патиштата. Притоа, напредокот не беше толку добар колку што се очекуваше – 
стапките на смртни случаи на патиштата во ПЈР Македонија се 50% повисоки во споредба со просекот на ЕУ. Се 
препорачува дополнување на актуелната законска рамка со која на Републичкиот совет ќе му бидат дадени 
поголеми овластувања, неопходни изврши овластувања и адекватни ресурси за да управува со прашањето на 
безбедноста на патиштата и поврзаните програми. Неопходно е исто така да постои континуирана помош на 
советите за безбедност на патиштата во заедниците, со цел да се поттикнат изворната свест за безбедност на 
патиштата, локалните активности и интервенции. 
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7.2.1.3 Активност на политики 3: Полесна мобилност на работната сила за да се 
овозможи размена на услуги, намалување на нецаринските бариери во 
трговијата со стоки и зајакнување на системите за промовирање на 
извозот. 

 
337. Промовирање на договорите за взаемно признавање на професионалните квалификации со цел 
олеснување на извозот на услуги. Согласно повеќегодишниот Акциски план од 2017 година за регионална 
економска област во Западен Балкан, ПЈР Македонија би можела да учествува во усвојувањето заеднички 
стандарди и процедури за автоматско признавање на академските квалификации во земјите од Западен Балкан. 
Склучувањето на регионални договори исто така би ги отстранило сегашните пречки за мобилност на студентите, 
истражувачите и академиците. Ваквите мерки би го олесниле обединувањето на талентот и развојот на услужните 
дејности поврзани со извоз, притоа обезбедувајќи платформа од која сите земји потоа ќе можат да ги извезуваат 
своите услуги на пазарот во ЕУ. Напредокот на нови технологии со кои се олеснува обезбедувањето услуги на 
далечина претставува единствена можност за ПЈР Македонија и за соседните земји максимално да ги искористат 
своите конкурентски предности во давањето услуги. 
 
338. Преговори за склучување договори со трговски партнери за взаемно признавање на извозните 
сертификати. Ова ќе ги намали трошоците за извозниците чии производи мора да бидат проверени од аспект на 
квалитет и безбедност не само од македонските туку и од властите во земјата која е крајна дестинација. Се 
препорачува Владата да склучи вакви договори најпрвин со најважните трговски партнери, вклучувајќи ги тука 
земјите од ЦЕФТА. Ова ќе бара дијалог со извозниците со цел утврдување кои сертификати треба да имаат 
приоритет во овие преговори, користејќи ги притоа како критериуми обемот на извоз и потенцијалот на 
новоформираните извозни дејности. Ова можеби исто така ќе бара усогласување на националните процедури за 
инспекција со стандардите на ЕУ кои можат да се користат како одредници, со што се работи и во прилог на 
усогласување со политиките на ЕУ. 
 
 
7.2.2 Промовирање пазарна конкурентност и создавање бизнис клима од светска 

класа 
 
7.2.2.1 Активност на политики 1: Промовирање услуги кои се во полза на 

конкуренцијата кај производните пазари, преку зајакнување на неутралноста 
на јавниот сектор, промовирање влез во мрежните дејности и отстранување 
на пречките за конкурентност кај професионалните услуги. 

 
339. Зајакнување на конкурентната неутралност на јавните претпријатија со цел обезбедување еднаков 
терен за игра за јавните и приватни оператори. Иако теоретски јавните претпријатија во ПЈР Македонија се 
предмет на испитување во однос на тоа дали постои монополска позиција, во пракса тие уживаат привилегии кои 
го нарушуваат пазарот и ги обесхрабруваат приватните инвестиции. Важно е антимонополската регулатива да се 
применува на ист начин кон јавните и приватните претпријатија. Јавните претпријатија исто така немаат проблем 
со притисокот од конкуренцијата затоа што имаат подобар пристап до финансии. Ограничувањето на овие 
привилегии ќе создаде поконкурентно опкружување. И конечно, подобреното управување со јавните 
претпријатија, во смисла на ограничување на директното мешање од владини претставници во менаџерските 
одбори ќе биде чекор во насока на неутралност и ќе обезбеди дека јавните претпријатија донесуваат одлуки за 
кратење на трошоците слично на одлуките на приватните фирми. 
 
340. Воведување современа регулаторна рамка во основните услужни дејности кои се природни 
монополи, и зајакнување на институционалниот капацитет за нејзина ефективна имплементација. Мрежните 
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дејности како што се струјата, гасот и телекомуникациите се од суштинска важност за раст на економијата, но 
начинот на нивно организирање во ПЈР Македонија не е доследен на добрите меѓународни пракси. За да може да 
се гарантира дека овие дејности ги привлекуваат потребните инвестиции за да се задоволи идната побарувачка, 
важно е да се премине кон регулаторни шеми кои им овозможуваат на приватните фирми да ги нудат услугите и 
да добиваат покривање на трошоците, истовремено одржувајќи ги тарифите на ниво кое е што поблиску до 
покривање на трошоците. Потребни се неколку реформи. Во секторот за гас, малопродажните тарифи треба да се 
регулираат врз основа на трошоците согласно истражувањата и утврдувањата на Регулаторот. Во секторот 
електрична енергија, Регулаторната комисија за енергетика треба да биде во можност да изрекува казни и 
санкции како механизми за спроведување на законот. Во секторот телекомуникации потребна е дополнителна 
заштита на податоците за корисниците на дигиталните услуги. И конечно, неопходно е да се обезбеди дека 
политиката се конкурентност ефективно се имплементира во регулираните дејности преку ефективна соработка 
помеѓу регулаторите и Комисијата за заштита на конкуренцијата.  
 
341. Отстранување на бариерите за конкуренција во областа на професионални услуги. Постојат 
минимални задолжителни цени за услуги на поголем број професии во ПЈР Македонија кои се спроведуваат 
преку соодветните асоцијации. Минималните цени можат да доведат до вишок на услуги кои се нудат и да 
поттикнуваат неформални трансакции. Се препорачува Владата да ги забрани минималните или препорачани 
цени за професионални услуги. Освен тоа, отстранувањето на ограничувањата кои во моментов ги дестимулираат 
професионалните лица да се преместат таму каде би имало поголема побарувачка за нивните услуги би ја 
поттикнало конкуренцијата во областа на професионални услуги. 
 
7.2.2.2 Активност на политики 2: Зајакнување на ефективноста на рамката на 

политиките за конкурентност и подобрување на ефективноста на 
државната помош 

 
342. Зајакнување на усогласеноста со антимонополските регулативи. Изрекувањето посилни санкции во 
случаи на прекршување на антимонополската регулатива ќе им даде кредибилитет на истите. Се препорачува 
Комисијата за заштита на конкуренцијата во ПЈР Македонија да ги изгради своите капацитети за проценка на 
монополското однесување, да ја спроведува антимонополската регулатива и да ги санкционира сите нејзини 
прекршувања. Ова ќе бара серија од мерки, почнувајќи со поголемата употреба на директни инспекции на лице 
место кои би прибирале докази за кршење на регулативата. Истовремено, Владата треба да има поефективна 
политика на попустливост т.е. би можела да им обезбеди целосен или делумен имунитет на оние фирми кои 
даваат информации за картелот во кој тие самите учествувале, со цел да се унапреди контролата врз 
антиконкурентното однесување. Исто така, неопходно е повеќе да се користат економска аналитика за да се 
изградат солидни антимонополски предмети и да се објават причините за одлуките, заедно со аналитичките 
докази. 
 
343. Да се оптимизира системот за известување на случаи на спојувања. Постоењето на поедноставен 
систем за разгледување на спојувањата ќе го сведе на минимум оптоварувањето кај приватните фирми кои во 
моментов трошат време и средства за да доставуваат известувања за мали трансакции за кои е малку веројатно 
дека би влијаеле на конкуренцијата на пазарот. Оптимизирањето на горната граница над која ќе треба да се 
известува за спојувања ќе обезбеди дека регулаторите трошат ресурси кои се пропорционални на тежината 
карактеристична за секој случај на спојување. Се препорачува ПЈР Македонија да го замени сегашниот систем за 
известување во случаи на спојувања, кој ги пресметува горните граници врз основа на уделот на пазарот, и да 
воведе индивидуална максимална граница која се заснова или на прометот или на вредноста на средствата/ 
имотот. Втора опција би можела да биде споредувањето (benchmarking) за да се утврдат оптималните 
(максимални) граници кога би се известувало, базирано на прометот. Владата исто така би можела да размисли за 
укинување на максималните граници за известување во случаи на спојувања од Законот за конкуренција, со цел 
истите да можат периодично да се разгледуваат и ревидираат. 
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344. Да се обезбеди ефективно спроведување на програмите за државна помош. Законите за државна 
помош на ПЈР Македонија се придржуваат до принципите на ЕУ, но нивната имплементација не е еднаква. 
Повеќето програми за државна помош кои беа донесени во последниве години не беа доволно темелно 
разгледани и можеби создаваат нарушувања на пазарот. Од тие причини, од суштинска важност е да се зајакне 
капацитетот за надзор и за спроведување на законот на Комисијата за заштита на конкуренцијата, да се воведе 
регистар на државна помош како и воведување на поефективен систем за известување за државна помош. Овие 
мерки ќе и’ овозможат на Комисијата поефективно да врши надзор врз усогласеноста со законската рамка која се 
однесува на државна помош. 
 
7.2.2.3 Активност на политики 3: Решавање на недостатоците во 

имплементацијата и слабостите во регулаторната рамка кои се пречка за 
бизнис опкружувањето 

 
345. Премостување на јазовите во имплементацијата на бизнис регулативата и надградување на оние 
области кои имаат недостатоци. Забележливите подобрувања на меѓународните показатели кои се однесуваат 
на бизнис опкружувањето во последниве години се однесуваат на заложбата на Владата на ПЈР Македонија за 
привлекување на приватни инвестиции. Сепак, сè уште има доволно простор за подобрување на бизнис 
регулативата во одредени области, како што се спроведувањето на договорите, регистрирање на имот, пристап до 
електрична енергија и стечајни постапки. Законот за стечај на претпријатијата треба да се финализира и да се 
стави посебен акцент на алтернативите поврзани со „going concern“231, вонсудско решавање на спорови и 
реорганизација, и да се донесе како таков. 
 
346. Критериумите за инспекција треба да бидат потранспарентни и базирани на ризик. Овозможувањето 
на поголема сигурност на фирмите значи и поефикасен процес на инспекции, што би можело да ја подобри 
климата за инвестирање. Некои активности кои би можела да ги спроведе Владата се однесуваат на усогласување 
на мандатите на инспекциските агенции – најпрвин на централно ниво а потоа помеѓу централните и локалните 
агенции. Ова би подразбирало измени во законите кои ја регулираат инспекцијата и усогласување на 
инструкциите и пристапите во инспекцијата на различни агенции за да се намалат дискреционите овластувања на 
индивидуалните инспектори. Уште еден алтернативен пристап кој вреди да се тестира како пилот активност е 
користењето на инспекции врз основа на ризикот, заедно со идентификување на соодветни методологии, 
изготвување на оперативни процедури и градење на капацитетите на Инспекторатот во однос, на пример, на 
информатичките системи, профилите за ризик, упатствата за комуникација и обуки за инспекторите. На 
инспекторите исто така треба да им се дозволи да издаваат опомени за минорни прекршувања но истовремено 
треба да имаат помали дискрециони овластувања да изрекуваат казни; на Инспекцискиот совет треба да му се 
даде овластување да ги решава проблемите поврзани со инспекциите спроведени од различни инспекторати. И 
конечно, усогласувањето на Законот за инспекциски надзор со Законот за општа управна постапка би требало да 
ја зголеми транспарентноста на инспекцијата. 
 
347. Поголема предвидливост на регулаторните измени и зајакнување на дијалогот помеѓу јавниот и 
приватниот сектор. Фирмите укажаа на честите промени на политиките, законската рамка и на регулативите како 
сериозен проблем, особено во однос на даноците, делумно затоа што не им даваат на фирмите кои заминуваат 
доволно време да ги планираат промените на овие трошоци. За да се намали неизвесноста кај инвеститорите а 
истовремено за да се одржи слободата да се реагира на фискалните потреби, Владата треба да се обиде да ги 
сведе на минимум измените во регулативата, но кога таквите измени се сепак неопходни, истото тесно да го 

                                                           
231 Во слободен превод: претпријатие за кое се претпоставува дека ќе продолжи со деловното работење, без прекин, и дека ќе ги исполни 
сите свои обврски – заб.прев. 



249 
 

координира со приватниот сектор во однос на предложените промени, каналот за комуникација постојано да 
биде отворен и да се добиваат жалбите и предлозите во врска со можни алтернативи или за најдобрите начини за 
оперативно спроведување на промените. Подобрувањето на дијалогот помеѓу јавниот и приватниот сектор во 
врска со технички детали, како со домашните така и со странските компании, ќе помогне во идентификувањето на 
конкретни „тесни грла“ и ќе создаде доверба кај инвеститорите. 
 
7.2.3 Зајакнување на капацитетите на фирмите и екосистем за прифаќање 

технологии, како и пристап до финансии за фирмите  
 

7.2.3.1 Активност на политики 1: Спојување на стратегијата за промовирање на 
извозот за дејностите со висок потенцијал, со интервенции поврзани со 
искористување на сознанијата, со цел да се намалат трошоците на фирмите 
за откривање нови пазари и воведување нови производи 

 
348. Развивање стратегија во која ќе бидат идентификувани конкретни фирми во сегментите со висок 
степен на додадена вредност, кај вредносните синџири во одбрани дејности. Ова подразбира изготвување 
конкретни предлози за одредена вредност со цел привлекување таргетирани фирми врз основа на конкурентските 
предности кои може да ги понуди ПЈР Македонија. Ова исто така ќе бара претходна евалуација на индустриските 
сектори и дејности кои би биле атрактивни, како и на аспектите на македонската економија кои исто така би било 
атрактивни за овие фирми да инвестираат во државата. Од огромна важност исто така ќе биде и зајакнување на 
капацитетите и на услугите кои ги нуди главната агенција за промовирање на извозот (InvestMacedonia) за да се 
обезбеди ефективна имплементација на стратегијата. 
 
349. Реформирање и надградба на агенциите задолжени за промоција на извозот, со прифаќање 
пристап за развој на капацитетите со цел подигнување на конкурентскиот профил на домашните фирми. 
Некои примери од светот за оваа активност се Планот за интернационализација на Чиле, кој на малите и средни 
претпријатија им овозможува модули за обука кои траат цела година и опфаќаат прашања како што се 
производствени капацитети, истражување на пазарот, логистика, маркетинг планови, банкарство, меѓународно 
право, потрага по соработници и процес на извоз. Втор пример е програмата ФАМЕКС од Тунис, со која фирмите 
изготвија план за развој на извозот во кој се наведени конкретни проекти за кои им е потребна поддршка со 
грантови. Ако во ПЈР Македонија би се спровеле слични активности со цел промовирање на истражувањето на 
пазарот и инвестирање во програми за подготовка за извоз чија цел би била надградба на вештините во 
одредена дејност и инфраструктурата, тоа би помогнало да се изгради профил на домашни фирми кои се 
ориентирани кон извоз, особено мали и средни претпријатија. 
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7.2.3.2 Активност на политики 2: Консолидирање на постојните програми на ниво 
на фирми за да се постигнат економии од обем, и да се направи ребаланс на 
јавната поддршка – од субвенции на ниво на фирма (влез) кон олеснување на 
процесите за надградба на фирмите 

 
350. Централизирање на активностите на агенциите и програмите со цел поддршка во градењето на 
капацитетите на фирмите. Министерството за економија има три програми за кои вкупно се задолжени 14 
субјекти. Слични активности се раководени и од Агенцијата за претприемништво, Агенцијата за странски 
инвестиции и промовирање на извозот (InvestMacedonia) и Фондот за иновации и технолошки развој. Сите овие 
програми би можеле да се консолидираат во помал број на агенции кои би имале поголеми буџети и кои со 
ригорозна евалуација би можеле да ги идентификуваат најефективните начини за градење на капацитетите. Може 
да се размисли и за користењето на електронски платформи преку кои би се давале услугите на фирмите. 
 
351. Подобрување на ефикасноста на јавните програми чија цел е градење на капацитетите на фирмите. 
Ова ќе бара премин од досегашниот пристап на субвенции – купување опрема и алати, лого за производи/ услуги 
и визуелна идентификација, рекламни материјали и учество на саеми – кон пристап кој става акцент на градење 
на капацитетите. Не сите фирми ќе можат да ги користат овие услуги. Веројатно е дека фирмите кои имаат добра 
база на вештини и одредени менаџерски капацитети самите ќе се изберат за учество во овие програми. Владата 
би можела да го поттикне нивниот развој на капацитети преку воспоставување центри на одличност, услуги за 
проширување на технологиите и Национална канцеларија за трансфер на технологии преку кои би се 
идентификувале истражувања за кои потенцијално би имало комерцијален интерес. Овие центри би можеле да 
стават акцент на инвестирање во менаџерски вештини и прифаќање на меѓународни стандарди за квалитет (ISO, 
HACCP). Владата исто така би можела да го подобри пристапот до финансиски средства за финансирање на 
иновации (бизнис ангели и заеднички вложувања) и да промовира менторски услуги, затоа што немањето на 
подготвеност за инвестиции може да ја поткопа ефективноста на фирмата и да биде проблем од страната на 
понудата. 
 
7.2.3.3 Активност на политики 3: Соодветно насочување на програмите за 

поддршка, за да можат фирмите да имаат пристап до финансиски средства 
 
352. Овозможување програми за поддршка на фирмите со цел полесен пристап до финансиски средства, 
и идентификување начини преку кои финансискиот сектор би можел подобро да ги поддржи растот и 
иновациите кај фирмите. Стратегијата и производите кои ги нуди Македонската банка за промовирање на 
развојот треба да се разгледаат и да се насочат врз основа на претходно направена проценка за недостатоците на 
пазарот и кредибилна рамка за проценка на влијанијата. Истовремено, во процесот не смее да има пречки кои 
оневозможуваат прифаќање на производот, процедури кои непотребно оптоваруваат ниту пак каматни 
ограничувања. За да се зголеми ефикасноста на финансискиот сектор и да се подобри пристапот до финансии за 
фирмите, неопходно е да се делува во однос на неефикасностите кои ги создаваат малите и слабо раководени 
банки немаат јасни бизнис модели, кои имаат високи стапки на нефункционални заеми и мала (негативна) 
профитабилност, истовремено оценувајќи го диверзитетот на сегашните даватели на услуги. Неопходно е 
подобрување на сметководствените и ревизорски стандарди во приватниот сектор т.е. на опкружувањето за нивна 
примена, за да можат фирмите да имаат полесен пристап до финансии. 
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7.2.4 Подобрување на модернизацијата во земјоделството 
 
7.2.4.1 Активност на политики 1: Рационализирање на земјоделските субвенции – од 

директни плаќања кон мерки придвижувани од инвестиции. 
 
353. Ребаланс на јавната поддршка со цел подобрување на ефикасноста и ефективноста на 
земјоделството, преку раздвојување на плаќања и ставање акцент на меѓусебната усогласеност. Јавната 
поддршка за земјоделството во ПЈР Македонија, како удел во бруто домашниот производ, е многу поголема во 
споредба со другите земји во регионот, и е далеку над просекот на 28-те земјите членки на ЕУ. Оваа поддршка во 
најголем дел е во вид на субвенции, но и покрај тоа фармите кои одгледуваат специјализирани култури со висока 
вредност работат добро, и покрај релативно ниската поддршка која ја добиваат. Дефинирањето на точниот обем 
и ребалансирањето на буџет за поддршка на земјоделството треба да бидат приоритет за да се поттикнат оние 
активности кои имаат највисоки стапки на поврат. Се препорачува издвојувањата за директни плаќања (кои во 
моментов сочинуваат 85% од буџетот за земјоделство) да бидат пренасочени кон општиот рурален развој; 
техничката ефикасност е поголема кај фарми кои инвестираат во основни земјоделски средства, како што се оние 
поддржани со програмите за рурален развој. Освен влијанијата кои ги има на продуктивноста, ваквиот вид на 
ребалансирање исто така е веројатно дека би имал поголемо влијание на намалувањето на сиромаштијата и на 
заедничкиот просперитет. 
 
7.2.4.2 Активност на политики 2: Развивање даночен систем за руралното 

земјиште и олеснување на продажбата на земјоделското земјиште кое не се 
користи 

 
354. Воведување сеопфатен систем за оданочување на руралното земјиште, за да се воведат стимуланси 
за продуктивно користење на земјиштето. Недостатоците во начинот на кој функционира пазарот на земјиште 
се главна бариера во пристапот до финансии за земјоделскиот сектор и за привлекување инвестиции во истиот. 
Достапноста на земјоделско земјиште е проблематична поради фрагментираноста на земјиштето и неактивното 
поседување. Поголем дел од приватното земјиште е неактивно затоа што сопствениците се преселиле во 
градовите или во странство, и тие не учествуваат во продажбата на земјиштето ниту во неговото изнајмување. 
Постоењето на даночен систем за руралното земјиште е веројатно дека би ги обесхрабрил малите сопственици на 
земјиште да ја оставаат необработена продуктивната земја. Тоа исто така ќе поттикне и консолидација на 
земјиштето за продуктивни цели. Евентуалните социјални и влијанијата врз сиромаштијата со воведувањето со 
ваков даночен систем треба исцрпно да бидат разгледани, и тоа на самиот почеток, за да се идентификуваат 
евентуалните мерки за ублажување кои можеби ќе треба да се спроведуваат. 
 
355. Целосно спроведување на Законот за земјоделско земјиште во државна сопственост. Поголемите 
земјишни парцели во ПЈР Македонија кои се во сопственост на државата претставуваат 31 до 41% од вкупното 
земјоделско земјиште. Во 2013 година беше донесен Законот за земјоделско земјиште во државна сопственост со 
што се воведе нова политика за продажба на земјиштето. Спроведувањето на овој Закон беше бавно, но тој е 
важен за конкурентноста во земјоделството, затоа што поголемиот дел од земјиштето во сопственост на државата 
е веќе консолидирано. Забрзаната имплементација на Законот е од суштинско значење, но ако сакаме 
имплементацијата да биде ефективна ќе мора да се изготват детални упатства кои ги дефинираат условите за 
продажба или изнајмување на земјиштето. На краток рок би можеле да се воведат пилот програми за продажба 
за да се провери капацитетот на македонските институции за имплементација на Законот. Важно е да се размисли 
и за секвенционирање на реформите, за да се овозможи максимално влијание на секоја од фазите (на пример, 
олеснувањето на агломерацијата ќе обезбеди поголема ефикасност на земјишната реформа).  
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7.2.4.3 Активност на политики 3: Промовирање инклузија на малите и средни 
претпријатија од агробизнисот во вредносните синџири, подобрување на 
санитарните и фитосанитарните услуги и олеснување на агломерацијата и 
пристапот до пазарот 

 
356. Промовирање инвестиции во компаниите кои се занимаваат со преработка на земјоделски 
производи. Иако преработката на храна има важна улога во производството и во бруто домашниот производ, таа 
има неколку структурни проблеми кои ја поткопуваат конкурентноста. Уште повеќе, Владата би можела да 
инвестира во брендирање на македонски земјоделски производи за да се подигне меѓународната свест, да се 
влезе на нови пазари и да се привлечат инвестиции во агробизнисот. 
 
357. Зајакнување на капацитетите на санитарните и фитосанитарните служби. Усогласувањето на 
стандардите за безбедност на храната со барањата на ЕУ (Codex Alimentarius стандарди) е предуслов за успешен 
раст на индустријата за преработка на производи и ќе овозможи слободно движење на производите кон 
пазарите. Ова значи зајакнати капацитети на Агенцијата за храна и ветеринарство, Фитосанитарната управа и на 
вработените во општините кои се задолжени за земјоделски и еколошки услуги и кои ги советуваат локалните 
земјоделци. 

 
358. Поддршка за основање агломерациски капацитети кои ќе обезбедат можности за дејноста за 
преработка на храна. Агломерациските капацитети се можност за малите земјоделци заеднички (од обем) да 
учествуваа во маркетиншки активности кон надвор. Овие капацитети можат да се финансираат со пренасочување 
на средства од директни плаќања кон рурален развој. истовремено, Владата би можела активно да ги поддржува 
агробизнисите ако се обидува да обезбеди големи договори за снабдување, како во ПЈР Македонија така и на 
меѓународни пазари. 
 
7.3 Патека 2: Развој на поконкурентен и адаптибилен човечки 

капитал, и премостување на јазовите во можностите 
 
359. Подобрувањето на можностите за вработување за сите во ПЈР Македонија е од суштинска важност 
за забрзување на процесот на намалување на сиромаштијата и за социјална инклузија. Ова е особено точно 
за луѓето кои се во сиромаштија и кои се ранливи, чиј главен извор на приходи е пазарот на труд но кои страдаат 
од многу повисоки стапки на неактивност и вработување во споредба со просечните Македонци. Освен 
зголемувањето на побарувачката за работна сила преку поконкурентен и продуктивен приватен сектор, понудата 
на работна сила треба да се зајакне со посеопфатно и поквалитетно образование, потоа со поефективна 
стратегија за развој на работната сила и со пазар на труд кој е поотворен за учество и на работници со ниско ниво 
на вештини, жени и постари работници. Притоа, потребно е човечкиот капитал подобро да се заштити во текот на 
целиот животен циклус од шокови и од неповолни здравствени трендови. Табелата 7.4 ги резимира конкретните 
политички активности во рамките на секоја приоритетна област за Патеката 2, заедно со временска рамка за 
имплементација на секоја од активностите (краток/среден рок) имајќи ја предвид нивната очекувана сложеност. 
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Табела 7.10: Приоритетни области и активности на политиките за поддршка на Патеката 2 

Приоритетни области Избрани приоритетни активности 
 Средно                    Очекувано влијание                      Големо 

 
 

Патека 2: Развој на поконкурентен и адаптибилен човечки капитал, и премостување на недостатоците во однос на 
можностите 

На луѓето да им се обезбедат 
квалитетни и релевантни 
вештини низ целиот животен 
циклус 

Инвестирање во развој на 
работната сила, 
подготвеност за вработување 
и информациски системи за 
пазарот на труд за да се 
поттикне посредувањето за 
вработување. 

Имплементирање на широка 
стратегија за зајакнување на 
квалитетот и релевантноста 
на основното, средното, 
терцијарното и техничко 
образование. 

Инвестирање во рани години 
(најрано детство и 
предучилишно 
образование), особено кај 
сиромашните. 

Временска рамка за имплементација    
Намалување на 
дестимулансите и 
отстранување на пречките за 
учество на пазарот на труд, 
особено за жените 

Реформирање на системот 
на даноци-бенефити за да се 
поттикне учеството на 
пазарот на труд. 

Проширување на ценовната 
и друга достапност за 
згрижување на деца и стари 
лица, и да се промовира 
промена на однесувањето 
кон родовата застапеност во 
вработувањето. 

Намалување на 
ограничувањата кои се 
однесуваат на скратеното 
работно време, 
привремената и сезонска 
работа. 

    
Заштита на човечкиот 
капитал преку заштита на 
сиромашните и ранливи 
семејства од шокови, и 
инвестирање во превентивна 
медицинска и примарна 
грижа 

Имплементирање 
интегрирана политика за 
поздрави стилови на живот 
со цел намалување на 
појавите на непреносливи 
болести. 

Подобар пристап до 
здравствена грижа со цел 
намалување на морталитетот 
кај децата и подобро 
управување со 
непреносливите болести. 

Промена на фокусот на 
социјалната помош – од 
категории кон програми со 
тестирани средства, и 
проширување на давањето 
на социјални услуги. 

    

Временска рамка: 

 

Краткорочна                                

Кратка/среднорочна        

Среднорочна                  
 

Извор: авторите. 
 
7.3.1 На луѓето да им се обезбедат квалитетни и релевантни вештини низ 

целиот животен циклус 
 
7.3.1.1 Активност на политики 1: Инвестирање во рани години (најрано детство и 

предучилишно образование), особено кај сиромашните  
 
360. Подобрување на квалитетот на образование на сите нивоа, почнувајќи со проширувањето на 
еднаквиот пристап до рано детско образование кој воедно овозможува и најголема стапка на поврат. 
Четирите состојки за учење (на ниво на училишта) се следниве: подготвени ученици, ефективна настава, резултати 
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кои се фокусирани на наученото (адекватно финансирање) и управување и раководење со училиштата.232 Имајќи 
ги предвид ниските нивоа на пристап до предучилишното образование во ПЈР Македонија, императив е 
значително да се инвестира во раното детско образование и сериозно справување со недостигот од 
предучилишни институции. Неопходно е да се изградат нови структури а другите јавни објекти да добијат нова 
намена и да бидат наградени, особено во руралните средини каде нема капацитети за ран детски развој. Уште 
едно сериозно прашање кое е на страната на побарувачката и кое треба да биде решено е на родителите и 
негувателите да им се овозможи да ги поттикнуваат своите деца во домашни услови уште од најрана возраст. Тука 
е важна промената на механизмите за финансирање со кои би се обезбедиле одржливост и еднаквост во 
обезбедувањето на предучилишни услуги, особено за најранливите слоеви на населението. 
 
7.3.1.2 Активност на политики 2: Имплементирање широка стратегија за 

зајакнување на квалитетот и релевантноста на основното, средното, 
високото и техничкото образование 

 
361. Воведување одржлив систем за професионален развој на наставниците. Речиси 80% од учениците во 
ПЈР Македонија се смета дека се функционално неписмени, па затоа од суштинска важност е да се осовременат 
застарените техники на настава. Повеќето образовни институции во ПЈР Македонија имаат недостиг од вешти и 
мотивирани наставници, што е најважното нешто за да се има висококвалитетно образование. Обуките треба да 
се модернизираат преку воведување современи наставни техники во курикулумите и обезбедување повеќе 
пракса, со цел идните наставници да се стекнат со стандардни професионални компетенции. Исто така треба да се 
воспостави и систем за кариерен развој на наставниците кој ќе ги наградува оние наставници кои остваруваат 
поголеми резултати. 
 
362. Зајакнување на механизмите за отчетност и обезбедување квалитет, од предучилишно до високо 
образование, за да се подигнат квалитетот и релевантноста на образование. Прв чекор во насока на 
подобрување на учењето на ниво на систем е идентификување добри мерни параметри за следење колку се 
ефективни програмите и политиките во подобрувањето на резултатите од учењето. На пример, спроведувањето 
на проценка на национално ниво би помогнало да се следи квалитетот на задолжителното образование. На 
терцијарно ниво, интерните и екстерни механизми за обезбедување на квалитет може да се подобрат за да се 
обезбеди квалитет и подготвеност за работа на учениците кои го завршуваат образованието. Неопходни се 
значителни мерки за градење на капацитетите, како и ресурси, за да се поддржи културата на квалитетот во 
институциите за терцијарно образование, како во јавните така и во приватните. Уште повеќе, неопходно е 
реобмислување на финансирањето на образованието со цел воведување на повеќе стимуланси за реализирање 
на квалитетни образовни услуги. На пример, за да обезбеди потранспарентно распределување на средства, 
Владата би можела да воведе формули за финансирање по ученик/студент (за предучилишното и високото 
образование) и уште еднаш да ги разгледа сегашните формули за финансирање по ученик во основното и 
средното образование. Подобрувањата на квалитетот на образованието исто така би било од корист за ранливите 
ученици кои во огромна мера зависат од квалитетот на јавниот систем за акумулирање на нивниот човечки 
капитал. 
 
7.3.1.3 Активност на политики 3: Инвестирање во развој на работната сила, 

подготвеност за вработување и информациски системи за пазарот на труд 
за да се поттикне посредување при вработување 

 
363. Кариерното насочување да биде составен дел на образовниот систем. Генералното размислување 
денес во ПЈР Македонија е дека луѓето наоѓаат работа преку лични и семејни контакти, наместо преку официјални 
                                                           
232 Види: World Bank (2018), “World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise.” 
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канали поврзани со училиштето или други програми за спојување на работниците и работодавачите. Спротивно 
на ова, во земјите на ОЕЦД кариерното ориентирање започнува уште од основно образование. Колку порано 
учениците бидат изложени на деловното опкружување, подобро ќе бидат опремени со знаење за тоа која област 
на студии да ја одберат и која ќе ги доведе до успешна кариера. Уште повеќе, побарувачката за вештини се 
менува – од стандардните когнитивни активности кон вештини карактеристични за „новата економија“ а кои 
вклучуваат нерутински когнитивни вештини (на пример: капацитет за критичко анализирање на информациите, 
решавање на проблеми) и некогнитивни вештини (на пример: интерперсонални вештини, тимска работа, етика во 
работењето), што значи дека повеќето од она што учениците го учат денес е неважно за работодавачите. 
 
364. Реформирање на курикулумите за средно, техничко и високо образование, со цел учениците да 
бидат подготвени за побрз премин од училиште кон работа. Квалитетот и релевантноста на средното техничко 
образование би се подобриле ако фокусот се промени од сегашното образование за занимање (како потесен 
концепт) кон поопшто техничко образование. Ова ќе бара воведување модуларен курикулум кој се базира на 
компетенции и повеќе време кое учениците го поминуваат на учење на работно место. Образовниот сектор би 
можел потесно да соработува со работодавачите во насока на дефинирање на цели за учење и стандарди за 
стручно образование и обука, за да се обезбеди дека учениците имаат пристап до квалитетни можности за учење 
на работно место. Освен тоа, институциите за средно и терцијарно образование би можеле да промовираат и 
програми за стажирање за сите ученици, со цел тие да можат да се стекнуваат со искуства пред да дипломираат. 
Учењето на самото работно место не само што ќе помогне да се изградат подобри когнитивни вештини, како што 
е решавањето на проблеми, туку, уште поважно, ќе придонесат кон градењето на социоекономските вештини, 
како што се комуникациски вештини, управување со времето и етика во работењето. Организирањето обуки за 
подготвеност за дигитална економија исто така би можело да има значителен ефект. 
 
365. Подобрување на информациските образовни системи со цел да се промовира донесувањето 
информирани одлуки од страна на учениците. Новата опсерваторија за вештини, замислена да ги проширува 
информациите кои ги имаат засегнатите страни во системот за образование со цел подобро усогласување на 
изборот на образование со потребите на пазарот на труд, е нешто што и понатаму треба да биде приоритет на 
Министерството за образование. Зајакнувањето на информациските системи чии основи веќе постојат ќе значи 
ниски дополнителни трошоци (на пример: објавување на информациите на достапен начин, проактивни 
надворешни активности, соработка со образовни центри со цел прибирање на информации во формати кои се 
меѓусебно споредливи). Земјите на ОЕЦД како Унгарија, Италија и Холандија (а од неодамна и Романија) имаат 
примери за тоа како можат да се користат тнр. „трејсер студии“ за прибирање и дисеминирање на податоци кои 
се однесуваат на вработувањата и заработката, и на кој начин терцијарното образование ја врши својата улога од 
аспект на вештини. Други земји кои воведуваат опсерватории за пазарот на труд се Грција, Полска и Чешка (како 
поблиски земји) и Чиле и Колумбија (како подалечни). Во Обединетото Кралство овие се интегрирани во 
институциите и во службите за вработување со цел подобро информирање на кариерниот избор, насочени 
инвестиции во обуки и полесна потрага по работни места. 
 
366. Зголемени напори за промовирање на социјалната инклузија на пазарот на труд. Групи на население 
кои денес се соочуваат со значителна ранливост се жените, младите, сиромашните, старите лица, работниците со 
посебни потреби, етничките малцинства и мигрантите-повратници. Давањето помош на овие групи бара 
поинтензивно работење и дополнителни напори кои би се координирале со други сектори и со локалните власти 
(на пример: обезбедување обуки за вработување за работници кои немаат вештини, прилагодени услуги за 
жените во руралните подрачја или малите градови и координација со службите за нега или социјална помош). Би 
можеле да се спроведат и организирани заеднички активности за социјална инклузија во обуки и посредување. 
 
367. Овозможување повеќе кариерно насочување за лицата кои бараат работа. Тука улога има Агенцијата 
за вработување, која може да соработува со приватниот сектор со цел спојување на потребите и понудата од/на 
вештини, и подобар премин од образование кон светот на работата. Мандатот на Агенцијата подразбира 
посредување и советување за вработување; професионална ориентација; осигурување во случај на 
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невработеност; управување со активни политики на пазарот на труд; изготвување на аналитички, развојни и 
професионални материјали: и информирање на јавноста за поважни информации кои се однесуваат на пазарот на 
труд. Сепак, некои од активностите треба да се зајакнат, меѓу другото и сегментацијата на клиентите, 
специјализирано управување со случаи кое би нудело услуги и програми за вработување врз основа на 
подготвеноста на корисниците, проактивно делување кон работодавачите, воведување на систем на давање 
услуги по различни нивоа, зависно од профилот на корисниците и потребите на пазарот на труд, посредување 
при вработување, стратегии за активирање и други активни мерки на пазарот на труд. Агенцијата за вработување 
има воведено само посебно назначени службеници за случаи и управување со случаи во некои од поголемите 
подрачни единици. Помалите единици немаат доволно вработени за да можат да го овозможуваат целиот 
спектар на функции кои ги нуди Агенцијата, особено управувањето со оние случаи кои бараат поинтензивна 
работа а се наменети за поддршка на ранливите групи. Постоењето на еден добро развиен систем за кариерно 
насочување кој ќе црпи информации од ефективни информациски системи за пазарот на труд, би можел да го 
олесни артикулирањето на побарувачката за одредени обуки и подобро да реагира на побарувачката од страна 
на пазарот на труд, на индивидуалните таленти и квалификации. 
 
368. Зајакнување на информациските системи за пазарот на труд со цел подобрување на квалитетот на 
трудовите политики. Во насока на изготвување ефективни политики за развој на работната сила, од суштинска 
важност е добро да се разбираат актуелните трендови, недостатоци и перспективи на пазарот на труд. ПЈР 
Македонија има потреба од силен и кохерентен информациски систем кој обезбедува, на пример, информации за 
занимавања и вештини кои се бараат, и вештини за кои се намалува побарувачката. Ваквиот систем во себе би ги 
интегрирал податоците од истражувањето на пазарот на труд, административните податоци од работници и 
форми и квалитативните податоци од економски аналитичари, и ќе даде повратен одговор за квалитетот и 
релевантноста на системите за образование и обука во ПЈР Македонија. Системот исто така ќе известува за 
достапноста на трансферзални вештини кои се специфични за одредени занимања според локација, што потоа ќе 
им овозможи на креаторите на политики да промовираат подинамични локални пазари на труд. Овие 
информации исто така ќе им овозможат важен увид и на учениците и родителите кога одлучуваат за својата 
образовна и професионална кариера. Континуираното учество во Програмата на ОЕЦД за меѓународна проценка 
на компетенциите за возрасни (PIAAC) би било корисно за следење на квалитетот на работната сила во ПЈР 
Македонија. Користењето на електронски платформи за дисеминирање на информациите ќе биде од голема 
важност за да се допре до пошироката публика. 
 
369. Осовременување на системот за управување со учинокот на Агенцијата за вработување. Агенцијата 
би имала пристап до големо количество на релевантни информации, вклучително навремени и точни основни 
информации за дипломираните студенти и баратели на работа и автоматско следење на ранливите вработени 
лица преку поврзување со други системи (даноци, пензии, социјална помош); побарувачка за вештини и 
занимања кај работодавачите и профилирање на барателите на работа преку напредни статистички техники. 
Оваа информација би можела да се користи за подобрување на советувањето, кариерното насочување и 
посредувањето. Агенцијата за вработување ќе треба да изгради методологија за управување со учинокот, така 
што ќе дефинира показатели и ќе зацрта цели. За да може да се оценува работењето (учинокот) на Агенцијата за 
вработување ќе биде потребно расчленување на поголем број податоци од мониторинг, по подрачни единици на 
Агенцијата, како што се бројот на работодавачи кои биле контактирани, број на слободни работни места и број на 
лица кои се вработиле преку услугите за посредување или активните мерки на пазарот на труд. Дополнителна 
мерка за подобрување на посредувањето при вработување е поддршката на развојот на трудова платформа на 
интернет која би овозможувала флексибилни работни аранжмани без разлика на географската локација, и која 
може да биде атрактивна за жените и младите. Дигиталното опкружување на кое функционираат ваквите 
платформи нудат можности за надминување на ограничениот број на работни места кои се отвораат во ПЈР 
Македонија, затоа што најголем дел од работните места кои се објавуваат на овие платформи се отвораат надвор 
од ПЈР Македонија. Дигиталната инфраструктура (широкопојасен бродбенд интернет) и дигиталните вештини 
овозможуваат пристап и конкурирање за овие работни места. 
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7.3.2 Намалување на дестимулансите и отстранување на пречките за учество 
на пазарот на труд, особено за жените 

 
7.3.2.1 Активност на политики 1: Намалување на ограничувањата кои се однесуваат 

на скратеното работно време, привремената и сезонска работа. 
 
370. Поедноставување на договорните инструменти. Договорите за привремено вработување го направија 
пофлексибилен пазарот на труд во ПЈР Македонија во споредба со пазарот во другите земји од Западен Балкан. 
Иако постои одредена загриженост околу тоа дали ваквите договори се правични (во смисла на осигурување и 
социјални придобивки), тие им овозможуваат на работодавачите да го проверат квалитетот на работниците а на 
работниците да се стекнат со искуства. Тие ги поттикнуваат вработувањето затоа што работодавачите можат 
подобро да се прилагодат на промените на деловниот циклус. Во моментов овие договори имаат релативно мал 
удел и најчесто ги има кај младите. Вработувањето со скратено работно време е на многу ниско ниво, дури и кај 
жените. Ова значи дека жените и другите работници кои можеби имаат потреба од пофлексибилни работни 
аранжмани (како што се скратеното работно време, работењето од дома и споделување на работните обврски) 
имаат малку избор. Како што еволуираат пазарите на труд и се појавуваат нестандардни форми на вработување, 
ќе биде важно да се воспостави вистинскиот баланс помеѓу правичноста и флексибилноста. Освен договорите за 
привремено вработување и на определено време би можеле да се воведат и други типови на договори за да 
полесно се стават во формални рамки краткотрајните работни места и работите кои се извршуваат повремено, 
вклучително и работните места во економиите во кои е вообичаено лицата да се ангажираат повремено (gig 
economy). Важно е притоа да се избегнуваат дестимулансите за склучување на такви договори, на пример во 
смисла на социјални придонеси или други даноци кои би ги направиле ваквите договори премногу скапи за 
работодавачите или кои значително би го намалиле нето износот кој би им останал на работниците. Исто така, 
флексибилните можности за самовработување или за работниците кои повремено извршуваат работни 
активности (на пример, и тие да придонесуваат кон пензискиот систем), би ги направило овие работни места 
поатрактивни затоа што тие исто така ќе овозможат пензиско осигурување за работници. Флексибилните 
аранжмани исто така би биле корисни и за мажите во брак т.е. ќе им овозможат повеќе време да се посветат на 
домашни активности и ќе им овозможат на жените да ослободат одредено време за да се вклучат во платена 
работа. 
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7.3.2.2 Активност на политики 2: Проширување на ценовната и друга достапност 
за згрижување деца и стари лица, и да се промовира промена на однесувањето 
кон родовата застапеност во вработувањето 

 
371. Обезбедување услуги на грижа кои се прилагодени на потребите и преференциите на семејствата, и 
реформирање на политиките за семеен одмор. Ниското ниво на запишување во предучилишното образование 
и во институциите за ран детски развој во ПЈР Македонија е делумно поради тоа што има премал број на центри 
за згрижување на деца и на стари лица, и делумно поради малата побарувачка која е условена од социјалните 
норми кои диктираат детето да не оди на училиште пред да наполни години за да почне да оди во основно 
училиште. Слично на ова, грижата за стари лица во најголем дел ја врши најблиското семејство. Иако семејствата 
кои се грижат за стари лица добиваат социјална помош, институционалната или професионална нега обично не е 
достапна – дури и кога е достапна, луѓето се воздржани и многу малку ја користат. Како резултат на ова, негата 
(без разлика дали е за децата или возрасните) во најголем дел е на товар на жените кои мораат своите 
најпродуктивни години да ги посветат на грижа за членови на семејството. Затоа е потребно да се размисли за тоа 
на кој начин услугите за нега и згрижување на деца и стари лица да бидат пошироко достапни (на пример, преку 
дерегулирање на услугите за нега со цел поттикнување на приватната понуда) а исто така важно е и активно да се 
промовира нивното користење, особено во ситуација во која домашната нега на децата и понатаму се смета за 
најдобро нешто за развој на детето. Ревидирањето на политиките за мајчинско и родителско отсуство ќе помогне 
во учеството на татковците во негата за новороденчињата. 
 
372. Промовирање претприемништво кај жените, на пример преку олеснување на пристапот за 
финансирање и техничка помош со цел жените да почнат и да развиваат свои бизниси. Способноста да се 
биде самовработен ќе им помогне на жените да ги зголемат своите платени активности. Програмите за 
менторирање се исто така корисни за младите жени да учат од искуството на поискусните жени претприемачи. 
Исто така е важно да се обезбеди советување за жените околу нивните законски права поврзано со семејниот 
имот и да им се олесни да поседуваат свој имот преку измена на сегашното законодавство, на пример, во насока 
на тоа заедничкиот имот да биде тој кој стандардно би се регистрирал кога станува збор за имот стекнат од лица 
во брак.  
 
373. Да се промовира промена на традиционалните социјални норми кои ги спречуваат жените да се 
вклучуваат во економска активност. Во некои заедници, традиционалната улога на жената како негувателка 
може да ги одврати некои жени од нивната потрага по образование, обука и работа надвор од дома, поради што 
е потребно да се подигне свеста за потребата од промена на традиционалната семејна поделба на трудот. 
Кампањите за подигнување на свеста и родово-сензитивното јавно образование можат да имаат позитивно 
влијание на родовата еднаквост и на активирањето на жените. Интервенциите во однесувањата, како што се 
создавањето на поголем број лица за пример и лица кои се предводници во одредени области исто така може да 
ги промени очекувањата на жените за тоа што самите можат да постигнат, и ќе ја зголеми толерантноста кај 
мажите за еманципацијата на жените надвор од дома. Исто така е важно ваквите комуникациски активности да 
бидат поддржани и со соодветна законска рамка која би ги поттикнувала родовата еднаквост и 
институционалниот капацитет за следење и евалуација на програми. На пример, воведување на родово 
фокусирани аспекти во колективните договори преку Економско-социјалниот совет, поголемо залагање за 
недискриминирачки закони („еднаква плата за работа со еднаква вредност“) и следењето на родовата еднаквост 
можат да помогнат во промена на начинот на размислување околу улогата на жената во едно продуктивно 
општество. 
 
7.3.2.3 Активност на политики 3: Реформирање на системот на даноци-бенефити 

за да се поттикне учеството на пазарот на труд 
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374. Придонесите и даноците од плати да бидат прогресивни, даночното оптоварување да биде 
подостапни за оние кои примаат ниски плати а правилата за социјални бенефиции да се променат за да не 
ги казнуваат корисниците кои работат. Подобро дефинираните даночни граници за работниците со ниски 
примања можат да ги поттикнат овие лица да бараат вработување и да работат повеќе часови. Слично на ова, 
стимулот да се работи може да се поттикне и преку реформирање на правилата за тоа кој има право на социјална 
помош за постепено намалување на овие надоместоци кога луѓето работат платена работа („надоместоци на 
работно место“) и надополнување на надоместоците за да се обезбеди минимален приход. 
 
375. Да се разгледа политиката на минимална плата со цел да се обезбеди баланс помеѓу 
обезбедувањето пристојна заработка и наградување на продуктивноста. При утврдувањето на минимална 
плата во ПЈР Македонија неопходно е да бидат разгледани неколку елементи: (а) потребите на работниците и 
нивните семејства т.е. општите трошоци за живот, социјалното осигурување и другите форми на приходи кои не 
се поврзани со трудот; и (b) економски фактори како што се продуктивноста и желбата стапката на вработеност да 
се одржи на високо ниво. Соодносот на законската минимална нето плата (12.000 денари во месец септември 
2017 година) и просечната плата во економијата е 0,52, што е повисок сооднос од повеќето земји на ОЕЦД. 
 
7.3.3 Заштита на човечкиот капитал преку заштита на сиромашните и 

ранливи домаќинства од шокови, и инвестирање во превентивна 
медицинска и примарна нега 

 
7.3.3.1 Активност на политики 1: Промена на фокусот на социјалната помош – од 

категориски кон програми зависни од средствата, и проширување на 
давањето социјални услуги 

 
376. Подобрување на ефективноста и ефикасноста на социјалната помош со цел заштита на 
сиромашните и ранливи домаќинства од шокови. Бенефитите од социјалната помош допираат до помалку од 
25% од сиромашните домаќинства. Во последниве години, делумно како реакција на намалувањето на 
наталитетот, политиката за социјална помош се помести од давање парични средства и бенефиции кон реално 
сиромашните семејства кон обезбедување надоместоци поврзани со децата. Во актуелниот фискален контекст на 
државата, од суштинска важност е повторно да се размисли за заштитата на сиромашните, преку социјалната 
помош, од шокови кои би можеле да го влошат нивниот животен стандард, истовремено обезбедувајќи дека 
критериумите за добивање на оваа помош не го намалуваат стимулансот да се работи. Исто така, со оглед на тоа 
дека сиромашните семејства се соочуваат со многу структурни бариери за пристап до вработување, важно е да се 
обезбедат не само парични надоместоци туку и други услуги кои би им помогнале да станат повработливи. 
Таргетирањето на етничките малцинства и прилагодувањето на услугите кон нивните уникатни потреби ќе 
помогне во намалувањето на нивната систематска исклученост од економски можности. 
 
377. Подобар пристап до социјални услуги, подобрување на нивниот квалитет и нивно прилагодување 
на семејните потреби. Социјалните услуги, инаку круцијален инструмент за помагање на сиромашните да ги 
надминат структурните бариери, се многу ограничени во ПЈР Македонија. Неколку се јавни институции кои 
обезбедуваат резиденцијални и нерезиденцијални услуги, организирани на централно ниво и кои се основани и 
финансирани од Министерството за труд и социјална политика. Постојните услуги во најголем дел се наменети за 
деца и лица со посебни потреби, а многу помалку за возрасни и стари лица. Сепак, бариерите кои ги спречуваат 
сиромашните лица, особено жените, да учествуваат на пазарот на труд го оправдуваат обезбедувањето на овие 
услуги, за да се намали оптоварувањето за грижа за други лица и тие да можат да се вклучат во продуктивни 
активности. Овие услуги би можеле да имаат локален пристап и да бидат прилагодени на потребите утврдени за 
локалните семејства. 
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7.3.3.2 Активност на политики 2: Подобар пристап до здравствена грижа со цел 
намалување на морталитетот кај децата и подобро управување со 
непреносливите болести 

 
378. Подобар пристап до превентивни и примарни услуги на здравствена заштита, и подобрување на 
нивниот квалитет. ПЈР Македонија е една од неколкуте земји каде стапките на морталитет на новороденчиња и 
на деца под 5 годишна возраст се влошуваат во изминативе години. Овие показатели сега се околу три пати 
поголеми во споредба со просекот на ЕУ. Појавата на непреносливи болести исто така е висока и се зголемува. Од 
тие причини потребно е итно да се работи на отстранување на овие негативни трендови. Владата би можеле да 
размисли за воведување стимуланси за докторите од примарната здравствена заштита за подобро да ги следат 
своите пациенти, како на пример плаќањето да се базира на реализацијата на ефективни превентивни услуги и на 
услуги од примарната здравствена заштита. Државата исто така треба да спроведе сеопфатна анализа на 
капацитетите за здравствена заштита, како основа за мастер кој би дефинирал точната големина на понуда на 
здравствени услуги во ПЈР Македонија, со подобар баланс помеѓу специјализираната здравствена заштита и 
специјалистичките услуги. Потребно е подобрување и кај фармацевтската покриеност. На пример, бројот на 
лекови за кои се врши враќање на средства е поограничен ако споредиме со соседните земји, затоа што од 2008 
година на листата се додадени многу малку лекови. Цените на лековите исто така би можеле да се усогласат со 
најдобрата меѓународна пракса за намалување на цената по парче и обезбедување ефикасни придобивки кои би 
можеле да се искористат за проширување на позитивната лица на лекови. 
 
7.3.3.3 Активност на политики 3: Имплементирање интегрирана политика за 

поздрави стилови на живот со цел намалување на појавите на непреносливи 
болести 

 
379. Промовирање здрави стилови на живот, на пример обесхрабрување на пушењето преку 
оданочување на цигарите, комуникациски кампањи и подобра примена на законите со кои се ограничува 
пушењето на јавни места. Со ова би се зголемиле даночните приходи и истовремено би се поттикнале пушачите 
да ги остават цигарите, со што ќе се намали нивниот ризик од пулмонарни болести. Слични активности можат да 
се реализираат за консумирање на пијалаци кои содржат шеќер, особено кај децата, за да се намали ризикот од 
дебелеење и прекумерна тежина. Промовирање на здрав животен стил ќе ја намали појавата на непреносливи 
болести и ќе го продолжи продуктивниот животен век на Македонците. 
 
7.4 Патека 3: Остварување одржливост преку ефективно владеење, 

фискална претпазливост, подобрено управување со животната 
средина и отпорност на природни опасности 

 
380. Поттикнувањето економска, еколошка и социјална отпорност е од суштинска важност за зачувување 
на економските и социјални придобивки во ПЈР Македонија. Во овој дел се наведени конкретни политички 
активности преку кои би се оствариле политичките приоритети за подобрување на социјалната, фискална и 
еколошка одржливост на краток и на среден рок. Табелата 7.5 е резиме на конкретните политички активности во 
рамките на секоја приоритетна област за Патеката 3, заедно со временска рамка за имплементација на секоја од 
активностите (краток/ среден рок) имајќи ја предвид нивната очекувана сложеност. 
 

Табела 7.11: Приоритетни области и активности на политиките за поддршка на Патеката 3 
Приоритетни области Избрани приоритетни активности 

 Средно                           Очекувано влијание                      Големо 
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Патека 3: Остварување одржливост преку ефективно владеење, фискална претпазливост, подобрено управување со 
животната средина и отпорност на природни опасности 

Обезбедување владеење на 
правото и развивање 
способни институции од 
јавниот сектор кои се 
отчетни кон граѓаните 

Зајакнување на механизмите 
со кои се обезбедува 
слобода на медиумите и на 
граѓанските организации. 

Зголемување на 
транспарентноста и 
отчетноста на донесување 
одлуки на државата, и 
зајакнување на капацитетот 
на јавниот сектор. 

Обезбедување независност, 
отчетност и 
професионализам на 
судството. 

Временска рамка за имплементација    
Обезбедување фискална 
одржливост преку 
намалување на фискалниот 
ризик, подобрување на 
ефикасноста на трошењето и 
поголема мобилизација на 
приходи 

Зголемување на даночната 
усогласеност и 
прогресивност на даноците. 

Зајакнување на ефикасноста 
на јавното трошење. 

Решавање на фискалните 
ризици (пензии, општински 
финансии, јавни 
претпријатија) и зајакнување 
на транспарентноста и 
отчетноста на јавните 
финансии. 

    
Инвестирање во интегрирана 
стратегија на политики за 
намалување на загадувањето 
на воздухот, промовирање 
на нискојаглероден раст и 
градење отпорност на 
природни опасности и 
климатски промени 

Премин на енергетскиот 
сектор кон нискојаглеродна 
развојна патека, настрана од 
сегашната зависност од 
јаглен, истовремено 
подобрувајќи ја безбедноста 
и ефикасноста на 
снабдувањето со енергија. 

Подобра имплементација на 
Националната програма за 
меѓуагенциска соработка за 
управување со ризици во 
случај на катастрофи и 
подобрување на отпорноста 
на климатски промени. 

Усвојување на сеопфатен 
пристап за намалување на 
загадувањето на воздухот. 

    

Временска рамка: 

 

Краткорочна                                

Кратка/среднорочна        

Среднорочна                  
 

Извор: авторите. 
 
7.4.1 Обезбедување владеење на правото и развивање способни јавни институции 

кои се отчетни кон граѓаните 
 
7.4.1.1 Активност на политики 1: Обезбедување независност, отчетност и 

професионализам на судството 
 
381. Да се обезбеди назначувањето и унапредувањето на судиите и обвинителите да се базира на 
транспарентни, објективни и меритократски критериуми. Работата на Судскиот совет треба да се подобри, во 
смисла на тоа да може подобро да ја штити независноста на судството во извршувањето на своите функции. 
Некои од мерките во оваа смисла се воведување на мандат на Советот кој нема да подразбира реизбор и 
усвојување процедури за да се избегнат ризиците од негова политизација. Обезбедувањето на точно и доследно 
користење на автоматскиот систем за управување со предмети ќе помогне да се сведат на минимум мешањата на 
политиката во судскиот систем. 
 
382. Зголемување на професионализмот на судството и обезбедување отчетност и транспарентност на 
сите судски институции. Градењето на култура на транспарентност и отчетност може да обезбеди доследност во 
политиката и активностите, како и јасност и предвидливост на законите и праксата. Етичките стандарди треба да 
бидат јасни и стриктни, придружени со обуки и преточување на стандардите во дневната пракса. Исто така 
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неопходни се и постојан мониторинг на усогласеноста на етичките кодекси за судии и обвинители и строги 
санкции. Постоењето на еден усогласен систем за управување со учинокот кој се базира на квалитативни и 
квантитативни стандарди за квалитет за услугите во правосудството би помогнало кон подобрување на 
отчетноста. Би можело да се размисли и за олеснување на пристапот до информации преку електронски портали. 
 
383. Градење на раководењето со човечки ресурси за да се обезбеди квалитетен учинок во работата. 
Освен обуката на оперативниот и административен кадар, неопходно е соодветно кадровско екипирање и 
финансирање, особено за управните судови кои немаат доволно ресурси. Соодветното распределување на 
ресурси (човечки и финансиски) може да ја подобри ефикасноста и да ги забрза клучните процеси како што е 
спроведувањето на договорите. 
 
384. Подобрено прибирање податоци и квалитет на податоците за да се обезбеди дека политиките и 
законите се базираат на докази. Сведувањето на минимум на донесувањето закони по скратена постапка и 
обезбедувањето дека процесите за изготвување закони и политики се инклузивни и партиципаторни што е можно 
повеќе би помогнало во подобрувањето на нивната ефективност. Ова им овозможува на граѓаните да бидат 
подобро информирани за своите права и обврски и ќе ја подобри нивната интеракција со официјалните 
институции. Потребно е да има целосно независна ревизија за тоа како се работи со системот, со распределба на 
предметите по случаен избор, да се утврди кога и од кого овој систем не бил почитуван. 
 
7.4.1.2 Активност на политики 2: Зголемување на транспарентноста и 

отчетноста на донесувањето одлуки на државата, и зајакнување на 
капацитетот на јавниот сектор 

 
385. Широкото дисеминирање на информации за политиките кои биле усвоени и зголемување на 
транспарентноста на интеракциите помеѓу државата и јавноста. Еден начин да се зголеми транспарентноста е 
да се олесни широкиот пристап до информации за тоа како се имплементираат политиките, за да може јавноста 
да ги следи и да ги поддржува одлуките на Владата. Ова исто така ќе го намали просторот за дискреција во 
интеракцијата помеѓу јавноста и државата, што ги спречува евентуалните злоупотреби на овластувања од страна 
на јавните службеници. Понатаму, неопходно е да се обезбеди целосна имплементација на неодамна усвоената 
Стратегија за управување со јавните финансии и Стратегијата за реформи во јавната администрација. 
Функционалните прегледи на институциите би обезбедиле клучни информации за реформите. ПЈР Македонија 
има значителен просто за подобрување на својот систем за е-Влада, кој во моментов е зад системите на другите 
земји од Западен Балкан и ЕУ. Иако некои од основните елементи на е-Влада се тука, други елементи се 
значително неразвиени, меѓу нив и заедничките платформи на дигиталната влада (клауд, дигитална 
идентификација, итн.) и безбедни трансакциски сметки. Најновите иницијативи (на пример, порталот за отворени 
податоци, отворениот владин акционен план, националниот портал за е-услуги) се чекори во вистинска насока. 
 
386. Градење на капацитетите и ефикасноста на независни надзорни тела. Во текот на годините, ПЈР 
Македонија основа неколку независни надзорни тела, како што е Омбудсманот, Дирекцијата за заштита на лични 
податоци, Државата комисија за спречување на корупцијата, Комисијата за спречување и заштита од 
дискриминација, Комисијата за пристап до јавни информации и Советот на Агенцијата за медиуми.233 Сепак, една 
независна група известува дека нивниот персонал и функции во голема мера се зависни од политичките 
интересни групи, што го поткопува нивниот кредибилитет. Затоа е важно да се направи консолидација на нивната 
независност така што процесите на назначување и разрешување ќе бидат потранспарентни и отчетни. Сите фази 
од процесот на назначување треба да се базираат на транспарентни процедури кои оставаат простор за учество 
на граѓанското општество. Законските критериуми за разрешување мора да бидат јасно дефинирани однапред и 
                                                           
233 Independent Senior Experts' Group, 2017. The former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and Recommendations of the Senior 
Experts' Group on Systemic Rule of Law Issues, September 2017, Brussels.  
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да се ограничат само на активностите директно поврзани со мандатот на соодветниот орган. За разрешувањата 
потоа треба да се одлучува исклучиво врз основа на објавените процедури. Дополнително, овие тела би требало 
да имаат доволно ресурси за реализација на нивниот мандат на независен и ефикасен начин, при што нивните 
одлуки треба да бидат јавни, со простор за коментари од јавноста.  
 
387. Давање поголеми овластувања на институциите задолжени за борба против корупцијата. Државната 
комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) треба да има неограничен пристап до сите релевантни регистри за 
проверка на приходите и на анкетните изјави, и да изрекува ефективни санкции кон јавните лица кои нема да ги 
достават анкетите листови или да објавува конфликти на интереси и други релевантни информации. 
Интероперабилноста на ДКСК и на агенциите задолжени за спроведување на законот треба да се подобри во 
смисла на пристап до содржината и до процесите. ДКСК исто така би имала и поголем кредибилитет во борбата 
против корупцијата ако прибира и следи показатели за успех на Антикорупциската програма 2016–2019 година. 
 
7.4.1.3 Активност на политики 3: Зајакнување на механизмите за обезбедување 

слобода на медиумите и на граѓанските организации 
 
388. Зајакнување на независноста на јавните медиуми. Јавниот радиодифузен сервис треба да се стреми 
кон целосна непристрасност и независност од политички, комерцијални и други влијанија, и да придонесува кон 
информирање на населението. Тој треба да има адекватни ресурси за да се обезбеди ефективно функционирање 
и управување. Исто така е важна законска рамка која би го направила јавниот сервис целосно транспарентен и 
отчетен кон сите засегнати страни. Постоењето на Стратегија за комуницирање и ангажирање, изготвена во 
консултации со јавни и приватни засегнати страни, би помогнало кон промената на перцепцијата која ја има 
јавноста кон јавниот сервис. 
 
389. Зајакнување на учеството на граѓанското општество во политичката дебата. Претставници на 
невладините чинители се круцијални партнери во обезбедувањето на тоа дека јавните политики реагираат на 
потребите и очекувањата на Македонците, и дека перцепциите во Владата се конзистентни со согледаните 
резултати. Градењето на капацитетите и учеството на граѓанските организации во процесите на раководење е 
приоритет за да се обезбеди дека Владата е отчетна кон своите граѓани. На пример, државата може законски да 
ги штити граѓанските организации од мешање и малтретирање од било која јавна институција. Граѓанските 
организации треба да бидат редовно консултирани на инклузивен и недискриминирачки начин. Исто така, кога 
Владата ги финансира граѓанските организации, таквото финансирање треба да биде целосно транспарентно. 
 
7.4.2 Обезбедување фискална одржливост преку намалување на фискалниот 

ризик, подобрување на ефикасноста на трошењето и поголема 
мобилизација на приходи 

 
7.4.2.1 Активност на политики 1: Решавање на фискалните ризици (пензии, 

општински финансии, јавни претпријатија) и зајакнување на 
транспарентноста и отчетноста на јавните финансии 

 
390. Обезбедување одржливост на пензискиот систем. Пензискиот дефицит во ПЈР Македонија значително 
се зголеми во изминативе години – сега изнесува 4% од БДП и се очекува дополнително да расте како што 
населението старее. Некои од активностите кои би можеле да се преземат на ниво на политики е индексирање на 
пензиите во однос на цените за да се обезбеди дека пензиите се адекватни; зголемување на вкупната стапка на 
придонеси за пензиско осигурување која пропорционално се дели помеѓу првиот и вториот столб; постепено 
усогласување на стапките на доспевање за повеќе столбови и за оние кои плаќаат придонеси за да се намали 
разликата помеѓу стара и нова пензија; рационализирање на шемите за рано пензионирање и постепено 
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зголемување на возраста за пензионирање од 64 години за мажи и 62 за жени, која е меѓу најниските во регионот 
и е ниска во однос на сегашниот очекуван животен век. 
 
391. Зајакнување на фискалната дисциплина и спречување на повторното акумулирање долгови. Со 
проценети 3,5% од БДП во месец мај 2017 година, долговите во јавниот сектор претставуваат ризик во 
реализацијата на услугите и за зголемување на јавната задолженост. Повторното појавување долгови упатува на 
немање фискална дисциплина. Некои од можните активности на политиките би биле да се обезбеди стриктно 
придржување до среднорочните буџетски граници; зајакнување на улогата на модулот за обврски во Трезорот и 
негово проширување и на небуџетските корисници; воведување задолжително среднорочно буџетирање со 
повеќегодишни буџетски граници кои се тесно усогласени со повеќегодишните обврски; зајакнување на 
среднорочното макрофискално прогнозирање и планирање и на сметководствените правила врз јавниот сектор, и 
обезбедување надзор и интерни контроли врз буџетските корисници; подобрување на управувањето со јавните 
инвестиции; воведување задолжителни крајни рокови за плаќање преку усогласување со Директивата за плаќања 
на ЕУ; и решавање на недостатоците во секторите со структурни нерамнотежи кои доведуваат до повторно 
појавување на долгови (локални власти, здравство, образование, јавни претпријатија).  
 
392. Подобрување на општинските финансии со цел подобрување на капацитетот на локалните власти 
да испорачаат квалитетни јавни услуги на одржлив начин. Трошењето на локалните власти е скромно ако го 
споредиме со вкупното трошење, но отчетноста на локалните власти за испорачување на услуги е на недоволно 
ниво, со што голем број на заедници не се во можност да ги користат нивните услуги. Добро би било да се 
подобри мониторингот на финансиите на локалните власти преку воведување на обврска за доставување на 
месечни извештаи до Министерството за финансии. Освен тоа, за да бидат ефикасни, трансферите како што се 
дотации и капитални грантови треба да се поедностават и да бидат потранспарентни. Реконструкцијата на 
застарената инфраструктура е приоритет кој подразбира развој на регионални капацитети за управување со 
цврстиот отпад, воведување на концепти на паметни градови со кои би се подобрил јавниот транспорт и начинот 
на живот во градските средини, услужни центри за граѓаните и услуги за пооддалечените заедници, како што се 
водоснабдување и транспорт. Неопходно е реобмислување на децентрализираните функции кои се делегирани на 
локалните власти, особено на образованието, за да се обезбедат споделување на надлежностите и јасни линии на 
отчетност. Наплата на локалните даноци треба да се подобри и даночната основа за локалните даноци (во прв 
ред данокот на имот) треба да се прошири. 
 
393. Реформирање на јавните претпријатија за да се обезбеди нивна финансиска одржливост и да се 
подобри давањето услуги. Долгот на јавните претпријатија во ПЈР Македонија во 2017 година  беше речиси 8,2% 
од бруто домашниот производ, а јавните претпријатија исто така учествуваат со повеќе од една третина во 
вкупните долгови на национално ниво. Тие треба да бидат реформите не само со цел да се намалат долговите 
туку и за да се ослободи нивниот развоен потенцијал. Препорачува јавните претпријатија кои се загубари да 
бидат прифатени во општиот владин буџет и да се воведат построги правила во врска со новите гаранции за 
јавните претпријатија (согласно правилата за државна помош, како што спомнавме претходно). Подобриот 
мониторинг од страна на Министерството за финансии на финансиската позиција на јавните претпријатија и на 
нивните бизнис и стратешки планови исто така ќе помогне во донесувањето информирани одлуки во врска со 
идните гаранции. Неодамна донесениот Закон за јавни комунални претпријатија бара од локалните јавни 
претпријатија да изготват бизнис план кој е одобрен од општините; неопходно е построго спроведување на оваа 
обврска а локалните јавни претпријатија и општините треба да бидат обучени. Владата би можела да го разгледа 
уште еднаш стратешкото поседување на јавните претпријатија и да изготви план за приватизација онаму каде е 
соодветно. На крајот, потребно е да се подобри корпоративното управување преку назначување на 
професионални одбори на директори и ограничување на бројот на лица кои се политички назначени. 
 
394. Државниот буџет да се направи потранспарентен. Новата Влада усвои амбициозна и сеопфатна 
Програма за реформирање на управувањето со јавните финансии за периодот 2018-2021 година која решава 
многу од слабостите кои беа идентификувани во неодамнешните дијагностички извештаи. Таа исто така го објави 
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првиот Граѓански буџет и ги објавува електронски месечните фискални податоци кои се однесуваат на 
централната власт. Надоврзувајќи се на овој реформски моментум, се препорачува дополнително зајакнување на 
транспарентноста преку редовно објавување на општи детални податоци кои се однесуваат на Владата на 
интернет, проширување на документацијата која е составен дел од буџетските циркулари и извршување, 
образложување на девијациите од почетно зацртаните цели, и известување за фискалните ризици кои 
произлегуваат од вонбуџетските трошења, јавните претпријатија и владините долгови. За понатамошно 
зајакнување на транспарентноста и усогласување до меѓународните системи за статистичко известување, би било 
пожелно да се консолидира Агенцијата за државни патишта (АДП) со генералната влада заради заедничко 
евидентирање на дефицитот и долгот бидејќи тоа е непазарна и непрофитна институција која врши владина 
функција, согласно Упатството за статистиката на владините финансии (УСВФ) 2014 и европскиот систем на 
национални и регионални сметки (ЕСА) 2010. Исто така се препорачува и објавување на даночните расходи 
(согласно правилата за државна помош). Зајакнувањето на надзорната улога на Државниот завод за ревизија ќе 
обезбеди поголема транспарентност и вредност за парите. 
 
395. Зголемување на предвидливоста на фискалната политика преку воспоставување на фискални 
правила и ефективен и независен фискален Совет. Ова ќе помогне да се зајакне ефективната контрола врз 
акумулираните обврски на последователните буџетски циклуси. Уште од 2008 година досега, државата имала 
фискален дефицит поради намалувањето на приходите, недоволната дисциплина во трошењето и растечките 
неизвесни обврски – сите овие работи влијаат на одржливоста на јавните финансии. Без фискална консолидација, 
јавниот долг и бруто финансиските потреби ќе продолжат нагло да се зголемуваат на среден рок. Ова не само што 
ќе ги зголеми трошоците за финансирање и ќе ги пренасочи ресурсите од инвестициите за промовирање на 
растот, туку и ќе ја поткопа способноста на ПЈР Македонија да реагира на економски шокови. 
 
7.4.2.2 Активност на политики 2: Зајакнување на ефикасноста на јавното трошење  
 
396. Имплементирање интегрирана реформа со цел зајакнување на ефикасноста на јавното трошење и 
инвестиции. Ако направиме анализа на сегашните расходи со минималните расходи неопходни за да се постигнат 
истите резултати ќе видиме дека реформите во ефикасноста би довеле до заштеди за ПЈР Македонија еднакви на 
повеќе од 13% од вкупната јавна потрошувачка т.е. дека сегашните ресурси имаат потенцијал да поддржат 
поголеми резултати. Јавната потрошувачка во образование, здравство, социјална заштита, инфраструктура и 
земјоделски субвенции е особено неефикасна. Во меѓувреме, потребно е да се создаде фискален простор за 
новите типови трошење кои се однесуваат на аспирацијата на државата да ги усвои ЕУ стандардите во областите 
како што се животна средина и регулаторен квалитет, а ова е поврзано и со притисоците кои ги создава 
општеството кое старее и тоа во областите како што се пензии и здравство. Поголемите капитални трошења исто 
така го истиснуваат неопходното одржување на патишта, училишта и болници. Некои од можните одговори на 
политиките се усвојување инструкции со кои ќе се воведе обврската сите јавни инвестициски проекти ќе бидат 
предмет на анализа на трошоци и придобивки, проценка на подготвеноста и усогласеноста со секторските 
стратегии и среднорочните буџетски планови. Освен тоа, за да се избегнат непредвидени одржувања, сите 
трошоци кои се очекуваат во целиот животен циклус на проектот треба да бидат прикажани во буџетските 
планови. Субвенциите ќе треба да бидат усогласени со правилата на ЕУ за државна помош – особено субвенциите 
по дејности и јавни претпријатија, но тука се и трошоците за даноци за фирмите и за дејностите кои не се 
усогласени со политиката на конкурентност. Всушност, уделот на хоризонталната државна помош за иновации и 
истражување и развој би можела да се зголеми за сметка на поддршката за оние дејности кои не се конкурентни. 
Во земјоделството треба да се укинат субвенциите за производи (на пример: тутун) за да се ослободат ресурси за 
програми за рурален развој и инвестиции (на пример: во наводнувањето). Една проценка на влијанието кое би го 
имале субвенциите за вработување исто така би била од корист во обезбедувањето на ефикасност на програмите 
и избегнувањето на морални опасности. 
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7.4.2.3 Активност на политики 3: Зголемување на даночната усогласеност и 
прогресивност на даноците 

 
397. Зајакнување на даночната управа. Ова ќе бара справување со недостатоците кои постојат во 
управувањето со ризикот кај усогласеноста, ограниченоста на формалниот административен процес за 
разгледување спорови, неадекватниот опфат со даночни контроли и наплата на големите даночни долгови. 
Потребни се значителни напори за модернизирање на даночната управа и за зголемување на доброволната 
даночна усогласеност. Работејќи во центарот кој се наоѓа помеѓу квалитетот на јавните услуги, примената на 
законските рамки и правичноста (неселективната примена на правилата) би помогнало во намалувањето на 
сивата економија. 
 
398. Реформирање на даночниот систем со цел мобилизирање на ресурси и воведување негова 
поголема прогресивност. Државата би можела да ја прошири даночната основа и да ја зголеми прогресивноста 
преку разгледување и рационализирање на даночните ослободувања во дефиниран преоден период; 
зголемување на стапките на „даноците на грев“ – акцизи на тутун, нафта и алкохол – и воведување даноци за 
пијалаци кои содржат шеќер и енергетски извори за да се достигнат нивоата на ЕУ во определен преоден период; 
зголемување на прогресивноста на персоналниот данок и проширување на даночната основа кај данокот на имот 
со цел зголемување на приходите за локалните власти. 
 
7.4.3 Инвестирање во интегрирана стратегија на политиките за намалување на 

загадувањето на воздухот, промовирање нискојаглероден раст и градење 
отпорност на природни опасности и климатски промени 

 
7.4.3.1 Активност на политики 1: Усвојување сеопфатен пристап кон загадувањето 

на воздухот 
 
399. Прифаќање концепти на паметни градови со цел намалување на загадувањето на воздухот. 
Приоритетни инвестиции би можеле да бидат прифаќањето на концептите на паметни градови во повеќето 
загадени градови; промовирање на јавниот превоз, користењето велосипед и одењето пешки; како и подобро 
управување со паркинзите во центрите на градовите. Неопходно е постепено истиснување на автомобилите и 
автобусите кои користат Еуро 1, 2 и 3 кој интензивно загадува. Промовирањето на електромобилноста, поддржано 
со даноци на гориво, треба да биде предмет на разгледување за ПЈР Македонија да преминува кон начини на 
превоз кои не создаваат високи емисии. Приоритетни активности во врска со домашното греење би требало да 
бидат обезбедување стимуланси со кои би се поттикнал преминот од дрво и струја кон пелети од биомаса, 
поефикасни печки и, во некои случаи, природен гас. Неопходно е подобро спроведување на законот во однос на 
еколошките дозволи за оние дејности кои загадуваат и за градилиштата, што бара градење на капацитетите на 
Државниот инспекторат за животна средина. Да се воведе политика која го прифаќа принципот „загадувачот 
плаќа“ и да се воспостави фонд за животна средина во кој би се слевале приходи од казни и други приходи, кои 
потоа можат да се користат за обезбедување стимуланси за дејноста за да може да премине кон почисти 
технологии. Институтот за јавно здравје има потреба од подобри обуки и ресурси за да може да ги одржува 
мерните станици за загадување, да го врши потребниот човечки биомониторинг и да развива економски пристапи 
во приоретизирањето на интервенции за справување со загадувањето на воздухот. 
 
7.4.3.2 Активност на политики 2: Подобра имплементација на Националната 

програма за меѓуагенциска соработка за управување со ризици во случај на 
катастрофи и подобрување на отпорноста на климатски промени 
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400. Потребна е консолидација и зајакнување на Националната платформа. ПЈР Македонија обично е 
ранлива на ризици од земјотреси, поплави и суши, од кои последниве две се интензивираа поради климатските 
промени. Изготвувањето национални програми  политики за намалување на климатските и штетните влијанија во 
секторите изложени на закани е суштински прв чекор во намалувањето на ризици од катастрофи врз јавните 
објекти и инфраструктурата. Формирањето на механизам за координирање на ризиците од природни катастрофи 
и  климатски промени, кој ги вклучува министерствата, приватниот сектор и граѓанскиот сектор (Национална 
платформа) беше суштински чекор во вистинска насока но сега има потреба од консолидација и зајакнување. 
Исто така е важно ПЈР Македонија да се посвети на работа и на остварување напредок во однос на меѓународната 
Сендари рамка за намалување на ризиците од катастрофи (2015) и да се усогласи со соодветните ЕУ директиви. 
Зголемувањето на финансиската отпорност откако ќе се случи одредена катастрофа може да се подобри преку 
суверен пристап до брзо и флексибилно финансирање и преку осигурување на приватен и јавен имот. 
Осигурувањето е еден од механизмите за намалување на неизвесните обврски, но за да се обезбеди суштинска 
пенетрација на осигурувањето како услуга, неопходна е комбинација од пристап до осигурување, задолжителни 
мерки, културолошка промена и фискална и политичка дисциплина. Имајќи го предвид искуството на земјата со 
неколку природни катастрофи во последниве години, подобрувањето на националниот систем за реагирање во 
случај на природни катастрофи треба да биде национален приоритет, во смисла на подобрување на системите за 
рано предупредување, модернизирање на опремата која се користи во операции за потрага и спасување, 
интегрирање на процедурите за подготвеност и реагирање во сите сектори и покренување на информативни 
кампањи за локалните заедници со цел подигнување на свеста за тоа колку се изложени на ризици и за заштитни 
мерки. Надградувањето и осовременувањето на националните хидрометеоролошки агенции ќе обезбеди 
значителни придобивки во вид на поточни и понавремени предупредувања за екстремни временски непогоди. 
 
7.4.3.3 Активност на политики 3: Премин на енергетскиот сектор кон 

нискојаглеродна развојна патека, настрана од сегашната зависност од јаглен, 
истовремено подобрувајќи ја безбедноста и ефикасноста на снабдувањето со 
енергија 

 
401. Да се започне преодот кон поевтин и помалку јаглеродно интензивен развоен пат. Како надградба 
на значителните институционални, законски, регулаторни и инвестициски активности во последно време, ПЈР 
Македонија може да премине кон поевтиниот и помалку јаглеродно интензивен развоен пат, така што ќе ја 
подобри енергетската ефикасност, ќе ја зголеми употребата на обновливи извори на енергија и ќе се интегрира во 
регионалниот енергетски пазар. За да ја зголеми ефикасноста, Владата треба да го спроведува Националниот 
акциски план за енергетски ефикасност и да инвестира во реконструкција на јавните објекти. Таа исто така треба 
да го заврши изготвувањето на Законот за енергетска ефикасност и да воспостави постепени механизми за 
финансирање за да се овозможи заштедите на енергија да се реинвестираат во мерки на енергетска ефикасност. 
Обновливите извори на енергија можат да се промовираат преку воспоставениот механизам за поддршка од 
државата со цел привлекување на инвестиции во обновливите извори на енергија. Фид-ин тарифниот систем веќе 
го гарантира купување на енергија добиени од обновливи извори, како што се мали хидроцентрали, централи на 
ветер, на соларна енергија, од биомаса и биогас, но нивното прифаќање досега оди бавно. Владата, како што 
предвидува и Законот за енергетика, треба да го поттикнува изготвувањето на проекти за обновливи извори на 
енергија кои би се финансирале од приватниот сектор и да распредели доволно земјиште за таа цел. 
Регионалната интеграција може да се забрза преку примена на „меките мерки“ за интеграција на ЕЗ и на 
Енергетската заедница, кои подразбираат отстранување на субвенциите и бариерите во трговијата. ПЈР 
Македонија исто така треба да се стреми да го диверзифицира снабдувањето со гас и подобро да се интегрира на 
регионалните пазари. Со оглед на тоа дека инвестирањето во домашните системи за дистрибуција исто така ќе ја 
зголеми побарувачката за гас, општините ќе имаат потреба од финансиска поддршка за да можат ефикасно да ги 
имплементираат овие програми. 
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7.5 Заклучок 
 
402. ПЈР Македонија има значителен неискористен потенцијал. Сепак, забрзувањето на растот и 
зголемувањето на повратот од вложеното со цел понатамошен економски развој ќе бара брзо делување со цел 
решавање на повеќе горливи проблеми, вклучувајќи ги и намалувањето на работната сила, високите стапки на 
работна неактивност и невработеност и бариерите за економско вклучување на жените, младите и етничките 
малцинства. Уште повеќе, растечката средно-доходна класа во државата ќе очекува повеќе од јавните институции 
додека населението кое старее ќе го зголемува притисокот врз социјалните услуги. Справувањето со овие 
предизвици ќе бара долгорочна посветеност и сеопфатен политички консензус. Приоритетите кои се 
идентификувани во Систематската дијагностика за земјата имаат за цел да ја информираат стратегијата која 
започнува со претворање на потенцијалот на ПЈР Македонија во реални резултати. 
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Анекс 1: Структурни и други податоци за економиите  
кон кои се стреми ПЈР Македонија 

 
Структурни економии. Ова се државите кои делат повеќе заеднички карактеристики со ПЈР Македонија, а кои беа 
избрани врз основа на следниве критериуми: 

• Земји со вишо-средно ниво на приходи – бруто национален приход по глава на жител (атлас метода) 
помеѓу 4.036 и 12.475 американски долари 

• Население помеѓу 1 и 9 милиони 
• Густина на население поголема од 10 лица на km2 (земјена површина) 
• Производствена вредност додадена како удел од БДП-то поголем од 5% 
• Трговијата (увоз и извоз) како удел во БДП-то учествува помеѓу 75% и 120% 
• Нето увозник на нафта 

Со примена на оваа класификација ја добивме следнава група на земји: 
 

Табела A1.1: Земји врсници на ПЈР Македонија според структурата, со користење на избрани показатели 
 БДП по глава  

на жител 
(УСД 2011 PPP) 

Население 
(милиони) 

Додадена 
производствена 

вредност 
(% БДП) 

Трговија 
2013-2015  
(% БДП) 

Густина на 
население 
(лица/km2) 

Албанија 11.015 2,89 5,7 78,5 105 
Босна и Херцеговина 10.119 3,87 13,7 89,3 74 
ПЈР Македонија 12.732 2,07 12,3 110,4 82 
Грузија 9.016 3,73 12,8 105,2 64 
Јамајка 8.333 2,80 9,3 81,7 252 
Јордан 10.240 7,42 18,5 108,5 86 
Маурициус 18.864 1,26 16,1 111,7 622 
Парагвај 8.639 6,66 11,8 88,6 17 
Србија 13.278 7,13 19,1 98,6 81 
Извор: Светски развојни показатели, Светски економски преглед. Најнови достапни информации, освен ако не е наведено поинаку 
 
Држави врсници кон кои се стреми ПЈР Македонија. Ова се европски држави со мали и отворени економии кои 
имаат сличности со ПЈР Македонија (во смисла на големина/ густина на население, сооднос производство-БДП, увоз 
на нафта) но кои имале повисоки нивоа на економски раст и раст на извозот во последниве две децении во 
споредба со структурните економии. Истовремено, ова се земји во Европа кои го започнаа преминот од централна 
планска економија кон пазарна економија во речиси исто време со ПЈР Македонија (почетокот од деведесеттите 
години). Во таа смисла, овие земји можат да се користат како добар пример за развој во однос на ПЈР Македонија. 
Се работи за следниве земји:  
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Табела A1.2: Земји врсници кон кои се стреми ПЈР Македонија, со користење на избрани показатели 
 БДП по глава  

на жител 
(УСД 2011 PPP) 

Население 
(милиони) 

Додадена 
производствена 

вредност 
(% БДП) 

Трговија 
2013-2015  
(% БДП) 

Густина на 
население 
(лица/km2) 

Бугарија 17.000 7,20 15,5 132,4 66 
Хрватска 20.664 4,24 14,7 90,7 75 
Естонија 27.345 1,32 15,1 163,7 31 
ПЈР Македонија 12.732 2,07 12,3 110,4 82 
Летонија 23.080 2,00 12,2 121,4 32 
Литванија 26.971 2,93 19,3 160,7 46 
Словачка 28.254 5,42 20,8 182,9 113 
Словенија 29.097 2,06 23,1 145,3 102 
Извор: Светски развојни показатели, Светски економски преглед. Најнови достапни информации, освен ако не е наведено поинаку 
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Анекс 2: Споредување на развојните показатели 
 
За потребите на систематската дијагностика на ПЈР Македонија беше направено аналитичко споредување за да 
се идентификуваат актуелните ограничувања за остварување на инклузивен и одржлив раст. Споредбите 
помеѓу ПЈР Македонија и нејзините структурни и аспирациски земји – врсници дополнително се поддржани и 
надополнети со споредување кое опфати повеќе од 136 показатели на економски развој. Избраните показатели 
опфаќаат широк спектар на теми кои, меѓу другите, вклучуваа демографија (раст на население, животен век), 
структура на економијата (земјоделска/ производствена додадена вредност), макроекономски услови (инфлација, 
фискални и надворешни баланси), нееднаквост во приходите (GINI коефициент), меѓународна трговија (странски 
директни инвестиции, раст на извозот и увозот), финансии (процент на фирми кои имаат пристап до банкарски 
заеми), развој на луѓето (PISA бодови, стапки на морталитет, здравствени трошоци кои мора да се платат од свој 
џеб), пазар на труд (процент од младите кои не се во образование, кои не се вработени или не се обучуваат), 
пристап до јавни услуги (вода и санитарии, електрична енергија), инфраструктура и поврзаност (густина на патната 
мрежа, логистика), животна средина (опустошување на шумите, загадување), управување со ризици од природни 
катастрофи, инвестициска клима (степен на доминантност на пазарот, заштита на интелектуалната сопственост), 
квалитет на институциите (владеење на правото, транспарентност и отчетност, регулаторен квалитет). 
 
Споредувањето подразбираше разгледување на учинокот на ПЈР Македонија и на оние кои постигнале 
најдобри резултати во следниве три групи: на светско ниво, во ЕУ и во регионот на Европа и Централна Азија. 
Рамката A2.1 ја прикажува методологијата која се користеше за споредување, позајмувајќи од слична анализа 
направена за систематска дијагностика на Колумбија и Чиле. Големината на разликата помеѓу ПЈР Македонија и 
оние кои постигнале најдобри резултати во секоја област е оценета со користење на нормализиран јаз во однос на 
земјата која остварила најдобри резултати. Резултатите се прикажани на сликата A2.1. Колку е помала вредност на 
мерката (која варира помеѓу 0 и 1), толку ПЈР Македонија остварила подобар резултат во однос на групата со која се 
врши споредувањето.  
 

Поле A2.1: Методологија за споредување на развојни показатели во ПЈР Македонија 
 
Наш предлог е да се прави споредување кое ќе ја рангира ПЈР Македонија во однос на другите земји со користење на 
стандардизирани вредности на разни променливи, а со цел да утврдиме колку далеку е позиционирана ПЈР Македонија во 
однос на оние кои оствариле најдобри резултати. Оваа методологија е слична на оваа која се користеше за систематските 
дијагностики на Чиле и Колумбија (World Bank 2015, 2017).  
 
Прв чекор во споредувањето е да се дефинираат променливите (варијаблите) во разни области од интерес. Областите кои се 
избрани се селектирани поради достапноста на податоци за неколку земји и врз основа на нивната социјална и економска 
релевантност. 
 
Следен чекор беше да се изберат променливите за секоја област. Тука користевме податоци од глобални бази на податоци, 
како што се Светски развојни показатели, TCdata360, PISA, меѓународни финансиски статистики и други податочни сетови кои 
опфаќаат најголем дел од земјите во светот. Беше земен предвид просекот за периодот 2011-2015 година за да се добијат 
најнови информации. Користењето на просеци одговараше на потребата од тоа да се избегнат дисторзиите кои ги 
предизвикуваат оние вредности кои „се истакнуваат“ над сите останати. Откако беа дефинирани променливите, утврдиме 
колку далеку се наоѓа ПЈР Македонија од најдобрите земји за секоја од променливите во вкупно три групи: сите земји, земји 
врсници и земји кон кои се стреми ПЈР Македонија. 
 
Имајќи предвид дека големината и насоките на променливите можат значително да се разликуваат, истите ги 
стандардизиравме така што направивме индекс од 0 до 100 според сегашната формула:  
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 100 ∗
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑀𝑀𝐾𝐾𝑀𝑀
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐵𝐵𝐵𝐵 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑊𝑊𝐵𝐵
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Со ова, ПЈР Македонија добива 100 бодови кога е најдобра во една конкретна променлива, и 0 ако е најлоша. Откако 
индексот беше направен за сите променливи кои беа користени, оддалеченоста од онаа земја која има најдобри резултати за 
секоја од променливите е пресметана преку назначување на ПЈР Македонија во еден конкретен квартил. За да имаме 
целосна споредливост воведовме четири квартили (1 за оние кои постигнале најдобри резултати и 4 за оние со најлоши 
резултати). Кога ПЈР Македонија има бод 1 тогаш значи е дека е меѓу оние кои оствариле најдобри резултати на 
меѓународно/ врсничко/ аспирациско ниво, а кога има 4 значи дека е меѓу најлошите од нив. 
 
Извор: авторите. 
 
Врз основа на резултатите од споредувањето, применуваме критериум за да ги идентификуваме растечките 
приоритетни области. Приоритетно ниво се доделува на секој показател согласно критериумите наведени во 
табелата A2.1. Приоритетни области од особена важност се оние каде ПЈР Македонија во однос на постигнатите 
резултати се наоѓа зад Европа и Централна Азија. Исто така, за да го утврдиме рангирањето на секоја од нив, 
пресметан е просечниот учинок на ниво на сите споредливи групи. Резултатите се дадени на сликата A2.1 и табелата 
A2.2. 
 

Табела A2.1: Критериуми за избор на приоритетни нивоа 
 Нормализиран јаз кон оној со најдобри остварени резултати 

во групата 
1 (најмал приоритет) Помалку од 20 проценти 
2 20 до 50 проценти 
3 50 до 80 проценти 
4 (најголем приоритет) 80 проценти или повеќе 

 
Споредбата го поддржува идентификувањето на растечките ограничувања на растот на продуктивноста во ПЈР 
Македонија. Економската литература ги идентификува детерминантите на продуктивноста во две групи, според 
Syverson (2011) кој дефинира две групи на вакви детерминанти. Првата група опфаќа фактори кои можат да се 
користат за подобрување на продуктивноста и која останува во рамките на контролата на индивидуалниот 
производител. Пример за ова се менаџерските вештини и квалитетот на разните типови на инпути како што се 
работна сила, капитал и иновации. Факторите кои не се под контрола на производителот се групирани во втората 
група. Овие фактори се надворешно определени и влијаат на нивоата на продуктивност. Примери за ова се 
регулаторната структура и степенот на пазарна конкуренција. Врз основа на оваа рамка ние ги користиме 
резултатите од споредувањето да утврдиме прелиминарен сет од клучни ограничувања растот на продуктивноста во 
ПЈР Македонија врз основа на големината на јазот помеѓу ПЈР Македонија и споредбата (на пример: просечно 
бодови за Европската унија). Растечки ограничувања се оние во кои учинокот на ПЈР Македонија е зад очекуваното. 
Слично на ова, силен учинок во однос на споредбата укажува дека тоа подрачје не претставува растечко 
ограничување за продуктивноста. Случаите кои се на средина (и тие се најчести) се потешки за класифицирање и 
поради тоа потребни се дополнително разгледување и дискреција.  
 
Овој метод за утврдување на растечките ограничувања има предности но и недостатоци. Предностите на 
предложениот метод се дека ја насочува анализата кон реално утврдените детерминанти на продуктивноста, која 
истовремено е едноставна и интуитивна, така што, можеме да го споредиме учинокот на ПЈР Македонија во однос на 
други земји во однос на повеќе променливи. Во секој случај, анализата има недостаток во смисла на тоа што не ги 
посочува причините зошто ПЈР Македонија има послаб или подобар учинок во однос на конкретна променлива. 
Уште еден недостаток на оваа метода е дека, за да избегне погрешни заклучоци, потребно е да се контролираат 
повеќе фактори. На пример, конкретната детерминантна на продуктивноста може да се разликува кај разни држави 
врз основа на други фактори кои треба да се контролираат, како што е економската структура на државата. Ова е 
забележано од Maloney и Rodriguez-Clare (2007), со износите кои државата ги троши на истражување и развој, кои 
се идентификувани дека се детерминанти на продуктивноста. Потребна е дополнителна анализа за да се утврди до 
кој степен трошењето на средства за истражување и развој претставува ограничување за раст на продуктивноста во 
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ПЈР Македонија. Секако, оваа споредбена анализа се покажа дека е информативна и корисна за справување со 
предизвиците кои се однесуваат на продуктивноста. 
 
 

 

 

ПОКАЗАТЕЛ СВЕТСКО 
НИВО 

ЕУ ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛНА 

АЗИЈА 
Макроекономски услови 
Инфлација, цени на потрошувачка (годишно, %) 1 3 1 
Индекс на концентрација на HH пазарот 1 4 2 
Бруто заштеди (% од БДП) 4 1   2 
Странски директни инвестиции, нето приливи (% од БДП) 4 4 4 
Финални расходи за потрошувачка, итн.  2 1 2 
Раст на вкупните капитални услуги, евидентирање на промената 3 1 2 
Состојба на тековна сметка (% од БДП) 3 4 3 
Расходи (% од БДП) 3 2 2 
Приходи, освен грантови (% од БДП) 4 2 3 
Време за подготовка и плаќање даноци (во часови) 1 1 1 
Даночни приходи (% од БДП) 4 3 3 
Бруто национални расходи (% од БДП) 3 1 2 
Јавни инвестиции (% од БДП) 3 4 3 
Расходи за финална потрошувачка на ниво на Влада (% од БДП) 4 3 2 
Индекс на отворен буџет 3 4 4 
Човечки капитал 
Просек за PISA – математика (2015) 4 4 4 
Просек за PISA – читање (2015) 4 4 4 
Просек за математика и читање (2015) 4 4 4 
Упис на училиште, терцијарно (% бруто) 3 3 3 
Упис на училиште, предучилишно (% бруто) 4 4 3 
Упис на училиште, основно (% бруто) 3 4 4 
Упис на училиште, средно (% бруто) 2 4 4 
Работна сила 
Стапка на учество во работната сила, вкупно (% од населението на возраст 15+ години), проценка со користење на 
моделот на МОТ 

3 3 3 

Удел на вкупниот надомест за труд во БДП-то 2 3 2 
Невработеност, вкупна (% од вкупната работна сила) проценка со користење на моделот на МОТ 4 4 4 
Сооднос вработени:вкупно население, 15+, вкупно проценка со користење на моделот на МОТ 4 4 4 
Невработени млади, вкупно (% од вкупната работна сила на возраст 15-24) проценка со користење на моделот на МОТ 4 4 4 
Невработеност, жени (% од женската работна сила) проценка со користење на моделот на МОТ 3 4 4 
Стапка на учество на работната сила, жени (% од женската популација на возраст 15+) проценка со користење на 
моделот на МОТ 

3 3 3 

Процент на фирми кои си конкурираат со нерегистрирани фирми 2 1 1 
Удел на млади кои не се вработени, не се во образование или обуки (NEET), по родова припадност 2 4 3 
Неформално вработување и неформален сектор како процент од вработувањето (%) 1  1 
Временски поврзана подвработеност (илјади) 1 1 1 
Придонес на квантитетот на работната сила кон растот на БДП (7=2*13) 2 1 1 
Обесхрабрени баратели на работа 1 1 1 
Учество во работната сила кај возраста 15-24 години (%)проценка со користење на моделот на МОТ 3 4 3 
Иновации 
Раст на факторот на тотална продуктивност (12=1-7-8-9) 2 4 4 
Капацитет за иновации, 1-7 (најдобро) 3 4 3 
Претплати на широкопојасен интернет (на 100 лица) 3 4 2 
Бруто фиксно формирање на капитал (% од БДП) 3 1 3 
Претплати на мобилен телефон 4 4 4 
Бодување на регулаторниот квалитет (-2,5 до 2,5) 2 4 1 
Пазарна капитализација на домашните компании кои котираат на берза (% од БДП) 4 4 4 
Процент на фирми кои имаат заем од банка/ кредитна линија 2 2 2 

Слика A2.1: Развојни показатели за ПЈР Македонија и тековен јаз кој постои за да се достигне земјата која остварува 
најдобри резултати 
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Процент на фирми чие неодамнешно барање за кредит било одбиено 4 4 4 
Глобален индекс на иновации 2017 3 4 2 
Рангирање на субиндексот за иновациски влез 3 4 2 
Рангирање на субиндексот за иновациски излез 3 4 3 
Индекс на глобална конкурентност 2016-2017 3 4 2 
Основни барања 2 4 2 
Поттикнувачи на ефикасноста 3 4 3 
Фактори на иновации и софистицираност 3 4 1 
Приходи и сиромаштија 
Сиромаштија по глава на жител со 1,9 долари на ден (2011 PPP) (% од населението) 1 4 2 
Сиромаштија по глава на жител на национални линии на сиромаштија (% од населението) 2 4 3 
Раст на БДП по глава на жител (% годишно) 1 2 3 
Нееднаквост 
Годишен раст на средната потрошувачка или приходи по глава на жител за најдолните 40 2 1 2 
Демографија 
Наталитет, вкупно (раѓања по женско лице) 1 2 1 
Раст на населението (% годишно) 2 2 2 
Животен век, вкупно (години) 2 4 2 
Животен век, жени (години) 2 4 2 
Животен век, мажи (години) 2 3 1 
Население над 65 годишна возраст (% од вкупното население) 2 1 3 
Население на возраст 0-14 години (% од вкупното население) 1 3 1 
Индекс на човековиот развој 2 4 2 
Извоз 
Извоз на земјоделски суровини (% од извозот) 4 4 4 
Извоз на производство (% од извозот) 1 2 1 
Увоз на стоки и услуги (% од БДП) 3 3 2 
Извоз на стоки и услуги (% од БДП) 4 4 2 
Цена на извозот (американски долари по контејнер) 1 4 1 
Извоз на добра и услуги (% на годишен раст) 4 1 1 
Инфраструктура 
Густина на патната мрежа (km пат на 100 кв.км. земјишна површина) 4 4 2 
Индекс на логистички учинок: Зачестеност со која пратките доаѓаат до целта во предвидениот период 3 4 3 
Индекс на логистички учинок: Ефикасност на царинските постапки (1 = ниска, 5 = висока) 3 4 3 
Индекс на логистички учинок: Севкупно (1 = ниска, 5 = висока) 3 4 3 
Индекс на логистички учинок: Едноставност да се организира ценовно конкурентна пратка (1 = ниска, 5 = висока) 3 4 3 
Индекс на логистички учинок: Можност да се следат пратките (1 = ниска, 5 = висока) 3 4 4 
Индекс на логистички учинок: Квалитет на трговската и транспортна инфраструктура (1 = ниска, 5 = висока) 3 4 3 
Индекс на логистички учинок: Компетентност и квалитет на логистичките услуги (1 = ниска, 5 = висока) 3 4 3 
Лица кои користат интернет (% од населението) 2 3 1 
Индекс на глобална поврзаност (бодови) 3 4 2 
DHL длабочина (интензитет на меѓународни текови) 2 3 1 
DHL ширина (географска распределеност на тековите) 4 4 3 
Социјална вклученост/ исклученост (за ранливите групи: малцинства, жени, млади) 
Стапка на раѓања на 1.000 жени на адолесцентска возраст (15-19 години) 1 2 1 
Дел од младите кои не се во образование, вработување или обука, вкупно (% од младото население) 2 4 3 
Опфат – целокупна социјална заштита и труд (% од населението)   4 
Опфат со социјална здравствена заштита, како % од вкупното население 4 3 4 
Здравство и исхрана 
Здравствени расходи кои се плаќаат од сопствен џеб (% од вкупните расходи за здравство) 2 3 2 
Причини за смрт, од непреносливи болести (% од вкупниот број) 4 4 4 
Причини за смрт, од повреди (% од вкупниот број) 1 1 1 
Причини за смрт, од преносливи болести и мајчински, пренатални или прехранбени услови (% од вкупниот број) 1 1 1 
Стапка на морталитет под 5 години (на 1.000 живородени деца) 1 2 1 
Превалентност на анемија кај децата (% на деца под 5 години) 2 3 1 
Вода и санитарија 
Годишна потрошувачка на вода по глава на жител (милијарди кубни метри на 1.000 жители) 4 4 4 
Производство на вода, вкупно (константни 2.010 долари БДП по кубен метар од вкупната потрошувачка на вода) 4 4 3 
% од вкупните земјоделски површини кои се обработуваат 3 3 3 
Вкупно обновливи извори на вода по глава на жител 4 4 4 
Вкупно население кое има пристап до безбедна вода за пиење 1 1 1 
MDG 7,5 потрошувачка на вода, како % од вкупните обновливи водни ресурси 4 4 4 
Подобрени извори на вода, рурални средини (% од руралното население со пристап до вода) 1 1 1 
Подобрени санитарни капацитети, рурални средини (% од руралното население со пристап до вода) 1 2 2 
Подобрени извори на вода, урбани средини (% од урбаното население со пристап до вода) 1 1 1 
Подобрени санитарни капацитети, урбани средини (% од урбаното население со пристап до вода) 1 2 1 
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Годишна потрошувачка на вода, вкупно (% од интерните ресурси) 4 4 4 
Финансиска инклузија 
Позајмувања од комерцијални банки (на 1.000 возрасни лица) 3 3 3 
Филијали на комерцијални банки (на 100.000 возрасни лица0 4 4 3 
Сметка во финансиска институција, приходи, најсиромашни 40% (% од возраст 15+) 2 3 1 
Сметка во финансиска институција, (% од возраст 15+) 2 3 1 
Домашни кредити за приватниот сектор (% од БДП) 4 4 2 
Енергија и струја 
Увоз на енергија, нето (% од енергетската потрошувачка) 1 2 1 
Алтернативна и нуклеарна енергија (% од вкупната енергетска потрошувачка) 4 4 4 
Степен на енергетски интензитет на примарната енергија (MJ/2011 $ PPP БДП) 4 3 4 
Пристап до чисти горива и технологии за готвење (% од населението) 2 4 3 
Енергетска потрошувачка (kg нафта еквивалент по глава на жител) 4 4 3 
Интензитет на CO2 (kg по kg нафта еквивалент на енергетска потрошувачка) 2 4 4 
Производство на електрична енергија од обновливи извори, освен хидроелектричната (% од вкупното производство) 4 4 4 
Пристап до електрична енергија, урбани средини (% од урбаното население) 1  1 
Производство на електрична енергија од обновливи извори, освен хидроелектричната (kWh) 4 4 4 
Пристап до електрична енергија, рурални средини (% од руралното население) 1 4 1 
Земјоделски сектор 
Земјоделство, додадена вредност по работник (константа 2010 американски долари) 4 4 4 
Земјоделско земјиште (% од вкупното земјиште) 2 2 2 
Земјоделско земјиште по земјоделски работник (хектари по земјоделски работник) 4 4 4 
Сектор производство и услуги 
Производство, додадена вредност по работник (константа 2010 американски долари) 4 4 3 
Производство, додадена вредност (% од БДП) 3 3 3 
Услуги и сл., додадена вредност по работник (константа 2010 американски долари) 4 4 3 
Услуги и сл., додадена вредност (% од БДП) 2 3 2 
Дефорестација, загуба на биодиверзитетот, ерозија и дезертификација 
Површина под шуми (% од вкупното земјиште) 3 2 2 
Годишна стапка на промена 2010-2015 2 3 3 
Климатски промени, загадување 
Емисии на CO2 (kg по 2010 американски долари на БДП- 2 4 2 
Создавање на цврст комунален отпад по глава на жител (kg/ глава на жител/ ден) 4 3 2 
Загадување на воздухот со PM2.5, население изложено на нивоа кои се поголеми од вредностите утврдени од СЗО 4 4 4 
Политичко опкружување 
Поени за политичка стабилност (-2,5 до 2,5) 2 4 3 
Поени за гласност и отчетност (-2,5 до 2,5) 2 4 2 
Поени за владеење на правото (-2,5 до 2,5) 2 4 2 
Поени за ефективност на Владата (-2,5 до 2,5) 2 4 2 
Поени за корупција (-2,5 до 2,5) 3 4 2 
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Табела A2.2: Број на земји за според, според показатели 
Број на земји 

ПОКАЗАТЕЛ СВЕТСКО НИВО ЕУ ЕВРОПА И 
ЦЕНТРАЛНА 

АЗИЈА 
Макроекономски услови 
Инфлација, цени на потрошувачка (годишно, %) 178 29 19 
Индекс на концентрација на HH пазарот 172 29 18 
Бруто заштеди (% од БДП) 165 29 21 
Странски директни инвестиции, нето приливи (% од БДП) 192 29 23 
Финални расходи за потрошувачка, итн.  178 29 23 
Раст на вкупните капитални услуги, евидентирање на промената 124 29 21 
Состојба на тековна сметка (% од БДП) 181 29 21 
Расходи (% од БДП) 142 29 18 
Приходи, освен грантови (% од БДП) 148 29 18 
Време за подготовка и плаќање даноци (во часови) 188 29 22 
Даночни приходи (% од БДП) 148 29 18 
Бруто национални расходи (% од БДП) 178 29 23 
Јавни инвестиции (% од БДП) 217 29 23 
Расходи за финална потрошувачка на ниво на Влада (% од БДП) 180 29 23 
Индекс на отворен буџет 102 16 16 
Човечки капитал 
Просек за PISA – математика (2015) 73 29 11 
Просек за PISA – читање (2015) 73 29 11 
Просек за математика и читање (2015) 73 29 11 
Упис на училиште, терцијарно (% бруто) 158 29 20 
Упис на училиште, предучилишно (% бруто) 176 29 20 
Упис на училиште, основно (% бруто) 182 29 20 
Упис на училиште, средно (% бруто) 168 29 18 
Работна сила 
Стапка на учество во работната сила, вкупно (% од населението на возраст 15+ години), проценка со користење на 
моделот на МОТ 

186 29 22 

Удел на вкупниот надомест за труд во БДП-то 124 29 21 
Невработеност, вкупна (% од вкупната работна сила) проценка со користење на моделот на МОТ 186 29 22 
Сооднос вработени:вкупно население, 15+, вкупно проценка со користење на моделот на МОТ 186 29 22 
Невработени млади, вкупно (% од вкупната работна сила на возраст 15-24) проценка со користење на моделот на 
МОТ 

186 29 22 

Невработеност, жени (% од женската работна сила) проценка со користење на моделот на МОТ 186 29 22 
Стапка на учество на работната сила, жени (% од женската популација на возраст 15+) проценка со користење на 
моделот на МОТ 

186 29 22 

Процент на фирми кои си конкурираат со нерегистрирани фирми 139 13 22 
Удел на млади кои не се вработени, не се во образование или обуки (NEET), по родова припадност 133 29 18 
Неформално вработување и неформален сектор како процент од вработувањето (%) 21 1 8 
Временски поврзана подвработеност (илјади) 98 29 16 
Придонес на квантитетот на работната сила кон растот на БДП (7=2*13) 124 29 21 
Обесхрабрени баратели на работа 111 29 19 
Учество во работната сила кај возраста 15-24 години (%)проценка со користење на моделот на МОТ 186 29 22 
Иновации 
Раст на факторот на тотална продуктивност (12=1-7-8-9) 124 29 21 
Капацитет за иновации, 1-7 (најдобро) 150 29 19 
Претплати на широкопојасен интернет (на 100 лица) 205 29 22 
Бруто фиксно формирање на капитал (% од БДП) 176 29 23 
Претплати на мобилен телефон 208 29 22 
Бодување на регулаторниот квалитет (-2,5 до 2,5) 202 29 23 
Пазарна капитализација на домашните компании кои котираат на берза (% од БДП) 92 21 15 
Процент на фирми кои имаат заем од банка/ кредитна линија 139 13 22 
Процент на фирми чие неодамнешно барање за кредит било одбиено 90 13 22 
Глобален индекс на иновации 2017 127 29 20 
Рангирање на субиндексот за иновациски влез 127 29 20 
Рангирање на субиндексот за иновациски излез 127 29 20 
Индекс на глобална конкурентност 2016-2017 138 29 19 
Основни барања 138 29 19 
Поттикнувачи на ефикасноста 138 29 19 
Фактори на иновации и софистицираност 138 29 19 
Приходи и сиромаштија 
Сиромаштија по глава на жител со 1,9 долари на ден (2011 PPP) (% од населението) 80 12 20 
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Сиромаштија по глава на жител на национални линии на сиромаштија (% од населението) 85 12 22 
Раст на БДП по глава на жител (% годишно) 198 29 23 
Нееднаквост 
Годишен раст на средната потрошувачка или приходи по глава на жител за најдолните 40 83 28 17 
Демографија 
Наталитет, вкупно (раѓања по женско лице) 204 29 23 
Раст на населението (% годишно) 217 29 23 
Животен век, вкупно (години) 202 29 23 
Животен век, жени (години) 202 29 23 
Животен век, мажи (години) 202 29 23 
Население над 65 годишна возраст (% од вкупното население) 195 29 23 
Население на возраст 0-14 години (% од вкупното население) 195 29 23 
Индекс на човековиот развој 188 29 21 
Извоз 
Извоз на земјоделски суровини (% од извозот) 170 29 17 
Извоз на производство (% од извозот) 170 29 17 
Увоз на стоки и услуги (% од БДП) 191 29 23 
Извоз на стоки и услуги (% од БДП) 191 29 23 
Цена на извозот (американски долари по контејнер) 188 29 22 
Извоз на добра и услуги (% на годишен раст) 164 29 22 
Инфраструктура 
Густина на патната мрежа (km пат на 100 кв.км. земјишна површина) 135 28 15 
Индекс на логистички учинок: Зачестеност со која пратките доаѓаат до целта во предвидениот период 163 29 22 
Индекс на логистички учинок: Ефикасност на царинските постапки (1 = ниска, 5 = висока) 163 29 22 
Индекс на логистички учинок: Севкупно (1 = ниска, 5 = висока) 163 29 22 
Индекс на логистички учинок: Едноставност да се организира ценовно конкурентна пратка (1 = ниска, 5 = висока) 163 29 22 
Индекс на логистички учинок: Можност да се следат пратките (1 = ниска, 5 = висока) 163 29 22 
Индекс на логистички учинок: Квалитет на трговската и транспортна инфраструктура (1 = ниска, 5 = висока) 163 29 22 
Индекс на логистички учинок: Компетентност и квалитет на логистичките услуги (1 = ниска, 5 = висока) 163 29 22 
Лица кои користат интернет (% од населението) 207 29 22 
Индекс на глобална поврзаност (бодови) 140 29 20 
DHL длабочина (интензитет на меѓународни текови) 140 29 20 
DHL ширина (географска распределеност на тековите) 140 29 20 
Социјална вклученост/ исклученост (за ранливите групи: малцинства, жени, млади) 
Стапка на раѓања на 1.000 жени на адолесцентска возраст (15-19 години) 194 29 22 
Дел од младите кои не се во образование, вработување или обука, вкупно (% од младото население) 88 29 17 
Опфат – целокупна социјална заштита и труд (% од населението)   23 
Опфат со социјална здравствена заштита, како % од вкупното население 4 3 4 
Здравство и исхрана  
Здравствени расходи кои се плаќаат од сопствен џеб (% од вкупните расходи за здравство) 190 29 22 
Причини за смрт, од непреносливи болести (% од вкупниот број) 183 29 22 
Причини за смрт, од повреди (% од вкупниот број) 183 29 22 
Причини за смрт, од преносливи болести и мајчински, пренатални или прехранбени услови (% од вкупниот број) 183 29 22 
Стапка на морталитет под 5 години (на 1.000 живородени деца) 193 29 22 
Превалентност на анемија кај децата (% на деца под 5 години) 185 29 22 
Вода и санитарија 
Годишна потрошувачка на вода по глава на жител (милијарди кубни метри на 1.000 жители) 180 29 22 
Производство на вода, вкупно (константни 2.010 долари БДП по кубен метар од вкупната потрошувачка на вода) 175 29 22 
% од вкупните земјоделски површини кои се обработуваат 198 29 21 
Вкупно обновливи извори на вода по глава на жител 182 29 20 
Вкупно население кое има пристап до безбедна вода за пиење 195 29 21 
MDG 7,5 потрошувачка на вода, како % од вкупните обновливи водни ресурси 178 29 20 
Подобрени извори на вода, рурални средини (% од руралното население со пристап до вода) 193 29 21 
Подобрени санитарни капацитети, рурални средини (% од руралното население со пристап до вода) 193 29 21 
Подобрени извори на вода, урбани средини (% од урбаното население со пристап до вода) 198 29 21 
Подобрени санитарни капацитети, урбани средини (% од урбаното население со пристап до вода) 197 29 21 
Годишна потрошувачка на вода, вкупно (% од интерните ресурси) 177 29 21 
Финансиска инклузија 
Позајмувања од комерцијални банки (на 1.000 возрасни лица) 104 11 16 
Филијали на комерцијални банки (на 100.000 возрасни лица0 185 28 22 
Сметка во финансиска институција, приходи, најсиромашни 40% (% од возраст 15+) 155 29 23 
Сметка во финансиска институција, (% од возраст 15+) 155 29 23 
Домашни кредити за приватниот сектор (% од БДП) 177 29 21 
Енергија и струја 
Увоз на енергија, нето (% од енергетската потрошувачка) 142 29 23 
Алтернативна и нуклеарна енергија (% од вкупната енергетска потрошувачка) 142 29 23 
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Степен на енергетски интензитет на примарната енергија (MJ/2011 $ PPP БДП) 193 29 23 
Пристап до чисти горива и технологии за готвење (% од населението) 189 29 21 
Енергетска потрошувачка (kg нафта еквивалент по глава на жител) 142 29 23 
Интензитет на CO2 (kg по kg нафта еквивалент на енергетска потрошувачка) 141 29 22 
Производство на електрична енергија од обновливи извори, освен хидроелектричната (% од вкупното 
производство) 

142 29 23 

Пристап до електрична енергија, урбани средини (% од урбаното население) 210 29 22 
Производство на електрична енергија од обновливи извори, освен хидроелектричната (kWh) 142 29 23 
Пристап до електрична енергија, рурални средини (% од руралното население) 210 29 23 
Земјоделски сектор 
Земјоделство, додадена вредност по работник (константа 2010 американски долари) 180 29 22 
Земјоделско земјиште (% од вкупното земјиште) 209 29 22 
Земјоделско земјиште по земјоделски работник (хектари по земјоделски работник) 109 29 19 
Сектор производство и услуги 
Производство, додадена вредност по работник (константа 2010 американски долари) 169 27 21 
Производство, додадена вредност (% од БДП) 175 28 21 
Услуги и сл., додадена вредност по работник (константа 2010 американски долари) 175 28 22 
Услуги и сл., додадена вредност (% од БДП) 180 29 22 
Дефорестација, загуба на биодиверзитетот, ерозија и дезертификација 
Површина под шуми (% од вкупното земјиште) 210 29 22 
Годишна стапка на промена 2010-2015 224 29 21 
Климатски промени, загадување 
Емисии на CO2 (kg по 2010 американски долари на БДП- 190 29 22 
Создавање на цврст комунален отпад по глава на жител (kg/ глава на жител/ ден) 161 29 14 
Загадување на воздухот со PM2.5, население изложено на нивоа кои се поголеми од вредностите утврдени од СЗО 194 29 22 
Политичко опкружување 
Поени за политичка стабилност (-2,5 до 2,5) 205 29 23 
Поени за гласност и отчетност (-2,5 до 2,5) 204 29 23 
Поени за владеење на правото (-2,5 до 2,5) 204 29 23 
Поени за ефективност на Владата (-2,5 до 2,5) 202 29 23 
Поени за корупција (-2,5 до 2,5) 202 29 23 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



286 
 

Анекс 3: Процес на ангажирање 
 
Систематската дијагностика на земјата е изготвена преку блиски консултации со засегнати страни во ПЈР 
Македонија, како што се Владата, граѓанското општество, претставници од приватниот сектор, академскиот 
свет и развојни партнери. Тимот ги одржа консултациите во периодот август – септември 2017 година за да ги 
запознае засегнатите страни со целта на овој извештај и да ги постави основите за понатамошни консултации. За 
време на работилниците беа користени конкретни факти за развојниот учинок на ПЈР Македонија, се разговараше 
за предизвиците и за можностите, и сето тоа помогна да се поттикне дискусија која гледа кон иднината за тоа што 
е потребно за да се биде држава со високо ниво на приходи во која најмногу живее средна класа. Овие рани 
консултации помогнаа во изготвувањето на почетниот наратив и на сет од претпоставки кои требаше да бидат 
истражени во текот на дијагностиката. Тимот исто така имаше дополнителни консултации во месеците јануари, 
февруари и мај 2018 година за да се подискутираат прелиминарните заклучоци и приоритетните области. 
 
Објавен е јавен повик за доставување на трудови од страна на млади истражувачи во ПЈР Македонија. 
Повикот беше објавен на 4 октомври и беше дисеминиран преку каналите на Групацијата на Светската банка, 
како и во директни контакти со академски организации и граѓанскиот  сектор. До средината на месец ноември беа 
добиени вкупно 31 труд кои опфаќаа повеќе области, како што се развојот на приватниот сектор, вештини, 
здравство, урбан-рурален развој, одржливост на животната средина, квалитет на институциите и сл. До средината 
на декември 2017 година беа избрани тројца добитници а настанот за доделување на наградите беше 
организиран во јануари 2018 година. Освен оваа иницијатива, тимот исто така покрена и интернет страница за 
консултации за целите на систематската дијагностика за да се добие дополнителен повратен одговор на 
развојните приоритети на државата и да се користи како платформа за размена на материјали поврзани со 
реализацијата на систематската дијагностика. 
 
Тимот задолжен за систематската дијагностика исто така се ангажираше и со домашниот тим на Светската 
банка. Освен редовните консултации со секторски експерти, тимот организираше и „кафе сесии“ каде колегите ја 
презентираа својата аналитичка работа во однос на избраните теми. Сите овие презентации овозможија 
динамична платформа за отворен и искрен дијалог во врска со развојните предизвици и можности во ПЈР 
Македонија. Табелата A3.1 ја содржи лицата на овие „кафе сесии“. 

Табела A3.1: Кафе состаноци за потребите на систематската дијагностика  
во врска со предизвиците и можностите за развојот во ПЈР Македонија  

Датум Тема Презентери/ учесници/ членови на тимот 
6 септ 2017 Сиромаштија, инклузија,  

човеков развој 
Цезар Санчо, Беким Имери, Бојана Нацева, Дороти Чен 

21 септ 2017 Макрофинансиска стабилност Барбара Суња, Јохана Јегер, Бојан Шимбов 
6 окт 2017 Развој на приватниот сектор и 

вештини 
Мелиса Мец, Ана Паула Кусољито, Јуни Жу, Јоханес Кетл 

17 јан 2018 Физичка и дигитална 
поврзаност 

Лилјана Шекеринска, Бахер Ел-Хефнави, Сандра Сарџент, Наталија 
Гелвановска, Редон Беголи 

7 фев 2018 Институции Катрин Плангеман, Медиха Агар, Џорџија Харли 
15 фев 2018 Земјоделство, животна 

средина и управување со 
ризици од природни 
катастрофи 

Светлана Едмеадес, Јеванде Аве, Алана Симпсон, Беким Имери 
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Анекс 4: Предизвици во врска со растот кај одредени дејности 
 
Анализата на избраните дејности (индустрии) потврди дека прашањата кои беа анализирани во Поглавјето 
4 (Пат 1: Зајакнување на подинамичен и конкурентен приватен сектор) се релевантните ограничувања кога 
станува збор за инвестиции, со што се ограничуваат можностите за раст во тие сектори. Анализата опфати пет 
дејности за кои неодамна беше направена аналитичка работа: (1) земјоделство и агробизнис; (2) моторни возила; 
(3) текстил и облека; (4) туризам; и (5) информатичко-комуникациски технологии. Кај сите дејности можеше да се 
забележат тенденции кои ги потврдуваат резултатите констатирани во ова Поглавје. Најпрвин, недоволната 
интеграција на странски пазари (и малиот домашен пазар) значи дека на странските инвеститори би им 
претставувало потешкотија да достигнат економии од обем. Второ, ограничените вештини на работната сила и 
слабиот капацитет за привлекување и задржување на талентите ги обесхрабрува странските инвестиции. Трето, 
ограничената способност на домашните фирми да иновираат и да прифаќаат технологии претставува голема 
пречка, особено за инвеститори кои се заинтересирани за сектори кои создаваат висок степен на додадена 
вредност. Четврто, проблемите со транспортната и трговска поврзаност ги зголемуваат времето и трошоците за 
работење во сите дејности. Во дејностите како што се моторни возила, текстил и облека и туризам, немањето на 
конкурентност на пазарот е сериозен проблем, особено за активностите кои додаваат поголема додадена 
вредност. Неефикасноста и немањето независност на правосудниот систем во државата покренуваат прашања кај 
странските инвеститори кои би сакале да го продлабочат своето работење во дејностите со моторни возила и 
текстил. Во конкретни дејности исто така беа идентификувани и некои дополнителни пречки за инвестициите.  
 
Идентификувањето на овие ограничувања беше направено со користење на аналитичко споредување. ПЈР 
Македонија беше споредена со своите структурни и аспирациски земји-врсници низ целиот извештај. Оваа 
активност беше дополнително поддржана и надополнета со споредувањето кое е прикажано во овој Анекс а кое се 
нарекува Споредување на инвестициската конкурентност (Investment Competitiveness Benchmarking - ICB), кое 
опфаќа повеќе од 136 показатели за економски развој и става акцент на предизвиците и можностите во секоја 
дејност при привлекувањето на странски директни инвестиции (рамка A4.1). Избраните показатели опфаќаат 
широк спектар на теми кои, меѓу другите, вклучуваа демографија (раст на население, животен век), структура на 
економијата (земјоделска/ производствена додадена вредност), макроекономски услови (инфлација, фискални и 
надворешни баланси), нееднаквост во приходите (GINI коефициент), меѓународна трговија (странски директни 
инвестиции, раст на извозот и увозот), финансии (процент на фирми кои имаат пристап до банкарски заеми), развој 
на луѓето (PISA бодови, стапки на морталитет, здравствени трошоци кои мора да се платат од свој џеб), пазар на труд 
(процент од младите кои не се во образование, кои не се вработени или не се обучуваат), пристап до јавни услуги 
(вода и санитарии, електрична енергија), инфраструктура и поврзаност (густина на патната мрежа, логистика), 
животна средина (опустошување на шумите, загадување), управување со ризици од природни катастрофи, 
инвестициска клима (степен на доминантност на пазарот, заштита на интелектуалната сопственост), квалитет на 
институциите (владеење на правото, транспарентност и отчетност, регулаторен квалитет). 
 

Поле A4.1: Што е она што го бараат фирмите – странски директни инвеститори?  
Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност на ПЈР Македонија 

 
Анализата на споредбата на инвестициската конкурентност ги идентификува потенцијални придобивки и можните 
предизвици со кои се соочува државата во обидот да привлече странски директни инвестиции. За да се направи проценка 
на конкурентноста на државата за привлекување инвестиции во одредени сектори, анализата претпоставува дека некои 
фактори се поважни за привлекување на странски директни инвестиции во споредба со други фактори. Потоа прави 
споредба на учинокот на државата во врска со тие фактори во однос на државите кои успеале успешно да привлечат 
странски директни инвестиции. Целта на анализата не е да се изберат приоритетни сектори туку да се направи проценка 
на тоа колку државата е конкурентна во привлекувањето на инвестиции во одредени сектори. 
 
Рамката за споредување на инвестициската конкурентност тргнува од претпоставка дека државата треба да биде 
конкурентна во однос на повеќе карактеристики кои варираат од фактори на побарувачка до фактори на производство, 
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клучни инпути и институционален контекст, за да можат успешно да се привлечат странски директни инвестиции во 
конкретен сектор. Карактеристиките на државата според овие четири столба се мерат и споредуваат во однос на сет од 
показатели кои се однесуваат на 136 земји а се преземени од разни извори, вклучувајќи ги тука „Дуинг Бизнис“, Светскиот 
економски форум, светските показатели за развој, Меѓународен водич за ризик по држави, итн. Целиот опсег на 
показатели е прикажан во табелата A4.1 на крајот од овој Анекс. Целта е да се опфати што е можно поширок спектар на 
карактеристики на државата, додека споредувањата на ниво на сектори се одраз на релативната важност на секоја 
карактеристика за странски директни инвестиции во конкретен сектор.  
 
Одредниците (споредувањата) карактеристични за секој сектор се изготвуваат со помош на детални податоци за странски 
директни инвестиции преземени од базата на Financial Times за странски директни инвестиции – FDI Markets 
(класификациите на секторите и активностите можат да се најдат на табелата A4.2, на крајот од овој Анекс). Релативната 
важност на горенаведените карактеристики за странски директни инвестиции во конкретен сектор се оценува со анализа 
на карактеристиките на сите држави во светот кои имале успех во привлекувањето на странски директни инвестиции во 
конкретниот сектор. Оние карактеристики кои имаат висок степен на учинок кај успешните држави е веројатно дека се од 
суштинска важност за конкретниот сектор. Ако таков успешен починок постои за дадена карактеристика, земјата која е 
предмет на анализа се споредува со највисоката одредница, а ако имаме слаб учинок за таа карактеристика тогаш е 
веројатно дека таа претставува компетитивен недостаток за странските директни инвестиции во дадениот сектор. 
 
FDI markets ги класифицира странските директни инвестиции во 38 сектори (производи за потрошувачка, фармација, 
пластика, гума) и 17 деловни активности (главни дирекции, логистика, производство, истражување и развој. Целосната 
листа и класификации се дадени во Табелите A4.3 и A4.4 на крајот од овој Анекс). Иако може да се користат и други 
претпоставки, во основната верзија на методологијата една земја се смета за „успешна“ ако успеала да привлече најмалку 
една странска директна инвестиција во даден пар на сектор-активност во последните 5 години. Комбинацијата на парови 
на сектор-активност овмзожува споредување на конкурентноста на странските директни инвестиции или помеѓу различни 
сектори а во иста активност (на пример, производство на текстил споредено со автомобили) или секторска анализа кон 
пософистицирани активности (на пример, производство на текстил споредено со дизајн). За извозно ориентираните 
сектори постои иста ваква „близнак“ алатка која ги класифицира „успешните“ држави преку утврдената компаративна 
предност во производи за извози на детално ISIC ниво од 4 цифри.  
 
Методологијата пресметува бодови од споредувањето на сектори од 1 до 5, кои се дефинираат на следниов начин:  
• Оценка 5 (темно зелено) на одреден показател значи дека државата се рангира над 30-от процент од сите држави во 

светот кои успешно привлекле странски директни инвестиции во одреден сектор. Карактеристиката која ја мери овој 
показател веројатно дека инвеститорите ја гледаат како јака страна на државата кога донесувале одлука да се 
инвестира.  

• Оценка 4 (светло зелено) на одреден показател значи дека државата се рангира над 10-от но под 30-от процент од 
сите држави во светот кои успешно привлекле странски директни инвестиции во одреден сектор. Карактеристиката 
која ја мери овој показател веројатно дека инвеститорите нема да ја гледаат како јака страна но таа исто така не 
претставува сериозна пречка за инвестирање во овој сектор, затоа што други земји во светот со исто ниво на учинок 
сепак успеале да привлечат странски директни инвестиции во секторот.  

• Оценка 3 (жолто) за одреден показател значи дека државата се рангира под 10-от процент од сите држави во светот 
кои успешно привлекле странски директни инвестиции во тој сектор, но над 90-от процент од неуспешните држави 
кои се под минималниот учинок на земјите кои имаат успех со овој показател. Карактеристиката која ја мери овој 
показател веројатно дека инвеститорите ќе ја гледаат како слабост во овој сектор, но дури и релативно мали 
подобрувања би можеле да го решат овој недостаток.  

• Оценка 2 (светло црвено) за одреден показател значи дека државата се рангира под 90-те процент но е над 70-от 
процент на неуспешни земји кои се под минималниот учинок на земјите кои имаат успех со овој показател. 
Карактеристиката која ја мери овој показател веројатно дека инвеститорите ќе ја гледаат како слабост во овој сектор 
и ќе бидат потребни значителни подобрувања за негово надминување.  

• Оценка 1 (темно црвено) за одреден показател значи дека државата се рангира под 70-от процент на неуспешни 
земји кои се под минималниот учинок на земјите кои имаат успех со овој показател. Карактеристиката која ја мери 
овој показател е многу веројатно дека инвеститорите ќе ја гледаат како слабост во овој сектор и ќе бидат потребни 
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многу големи подобрувања за негово надминување.  
 
Извор: авторите. 
 
Врз основа на анализата прикажана тука, ПЈР Македонија се чини дека е во добра позиција да привлекува 
странски директни инвестиции за активности со пониска додадена вредност, но ќе мора да ги решава 
ограничувањата за да привлече странски директни инвестиции со повисока додадена вредност. Иако во 
минатото ПЈР Македонија беше примарен корисник на странски директни инвестиции во регионот, денес тоа е 
потешко да се оствари, особено во индустријата за моторни возила во секторите со ниска и висока додадена 
вредност поради малата работна сила, ниското ниво на вештини на работната сила, малиот домашен и странски 
пазар и немањето на квалитетна транспортна инфраструктура. 
 
A4.1. Земјоделство и агробизнис 
 
Земјоделството е важно за македонската економија и за напорите кои ги прави Владата за олеснување на 
сиромаштијата и за социјална инклузија. Во 2016 година, примарното земјоделство учествуваше со 7% во БДП-
то а производството на храна, пијалаци и производи од тутун учествуваше со 3%. Во истата година, 16% од 
работната сила на државата беше ангажирана во примарното земјоделство, додека 3,2% од сите работни места 
(16,3% од работните места во производство) беа во дејностите кои се занимаваат со производство на храна, 
пијалаци и производи од тутун. Прехранбените производи234 учествуваа со околу 10% од целиот извоз на ПЈР 
Македонија во периодот 2013-2017 година. Главни извозни пазари на ПЈР Македонија кога станува збор за 
примарните земјоделски производи се земјите од Западен Балкан, ЕУ и Русија. Со оглед на тоа дека повеќето луѓе 
кои живеат во руралните области работат во земјоделство, структурната трансформација на дејноста е од 
круцијална важност за борба против сиромаштијата, промовирање на социјалната инклузија и намалување на 
јазот помеѓу руралните и урбаните средини. Сепак, темпото на трансформација во ПЈР Македонија е побавно во 
споредба со соседните земји. 
 
Притоа, придонесот кој го има дејноста кон економијата се намалува, што покренува неколку структурни 
предизвици. Придонесот на примарното земјоделство кон бруто домашниот производ се намали од 10,6% во 
2009 година, на 7% во 2016 година; како што се намали и придонесот на преработената храна, пијалаци и тутун.235 
Уште повеќе, во периодот 2005 – 2010 година, растот на додадената вредност во примарното земјоделство се 
намали од годишниот просек од 4,7%, на 1,1%, додека во преработувачката индустрија на земјоделски производи 
од просечните 12,3% годишно, на 1,1%. И покрај потенцијалот за продуктивност, земјоделството во ПЈР 
Македонија има проблем со значителните структурни недостатоци, како што се фрагментираноста на земјиштето, 
неповолните земјоделски структури, ниската ефикасност и продуктивност, минималното користење на технологии, 
висок трудов интензитет, ниска финансиска ликвидност или пристап до капитал за инвестиции (особено за 
помалите субјекти) и застарени пракси на управување со производството. 
 
ПЈР Македонија ќе има помалку потешкотии да привлече странски директни инвестиции за земјоделски 
активности со пониска додадена вредност (слика A4.1). Големината на домашниот и странски пазар и 
достапноста на работна сила и вештини се доволни за странски фирми да инвестираат во земјоделско 
производство или преработка, производство или малопродажба. Во последнава деценија оваа дејност привлече 
странски директни инвестиции во производството на земјоделски култури, производството на млечни производи 
и преработката на овошје, зеленчук и деликатесни прехранбени производи.236 На пример, во периодот 2009-2015 

                                                           
234 Некои од главните извозни производи на ПЈР Македонија се суровиот тутун, бисквити/ пекарски производи, вино, преработен зеленчук, 
сончогледово и други масло, како и свежи производи. 
235 Податоци од Државниот завод за статистика.  
236 Податоци од базата на податоци „fDi Markets“ на Financial Times, за периодот јануари 2003 – јануари 2018 година. 
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година секторот за храна и пијалаци успеа да донесе 189 милиони евра т.е. 6,6% од сите странски директни 
инвестиции во државата.  
 

Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели. 
 
Од друга страна, во земјоделските активности со поголема додадена вредност има многу помалку пречки за 
странските инвеститори. Малиот домашен пазар во државата и ограничениот пристап до меѓународни пазари се 
главна пречка. Домашниот пазар е рангиран во последната петтина на економиите според Глобалниот индекс на 
конкурентност на Светскиот економски форум. Други бариери за странските директни инвестиции во 
земјоделските сектори со поголема додадена вредност се: (1) недоволната достапност на работна сила и 
неможноста да се привлечат и задржат талентите, што ги спречува странските компании да најдат истражувачи во 
секторот земјоделие кои би ги поддржале; (2) домашните трошат многу минимални средства за истражување, 
развој и нови технологии, што ги обесхрабрува странските директни инвестиции во области како што се 
проектирање, развој и тестирање; (3) слаба трговска и транспортна логистика која влијае на навремената 
испорака на меѓународните пратки, на можноста за нивно следење, итн.; и (4) ограничена достапност на 
финансии, што ја оневозможува државата да излезе во пресрет на потребите на бизнисите. 
 
Во секторот агробизнис, каде извозот се зголеми за повеќе од двојно во последниве пет години, предизвик 
ќе биде решавањето на структурните и институционални „тесни грла“ кои неповолно влијаат на намерите 
да се инвестира во преструктуирање и надградба. Со оглед на тоа дека примарното земјоделство и преработка 
создаваат повеќе од 20% од вработувањето и повеќе од 10% од бруто домашниот производ, отстранувањето на 
пречките за конкурентност може да доведе до значителни резултати. Во моментов има неколку „тесни грла“ кои го 
оневозможуваат растот, особено недостатоците поврзани со функционирањето на пазарот на земјиште, 
фрагментираните владини програми за поддршка на земјоделието и нивната ориентираност кон субвенции 
наместо кон подобрување на продуктивноста, и царинските давачки кои ја зголемуваат цената на внесот во 
дејноста која се занимава со преработка на храна.  
 
ПЈР Македонија треба да покрене реформи со кои нејзиното земјоделство ќе стане поконкурентно и 
подобро ќе ги позиционира нејзините земјоделски производители да можат да бидат конкурентни во ЕУ и 
на други пазари. За да се постигне ова, Владата треба да ја зголеми продуктивноста на земјоделците за да го 
премости јазот кој сега постои во однос на нивоата на продуктивност во ЕУ. Ова може да го направи преку: (1) 
решавање на проблемот со фрагментираност на земјиштето преку промовирање на задруги (агрегатори) за да се 

Слика A4.1: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност – земјоделска дејност 
(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 

 
Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 

 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Проектирање, развој и 
тестирање 

3 5 0 7 0 3 1 0 0 0 0 

Образование и обука 6 14 2 13 4 7 6 2 6 4 4 
Главни седишта 4 10 0 9 0 7 6 1 4 4 1 

Истражување и развој 4 7 0 7 0 5 4 1 3 4 1 
Заеднички центри за 

услуги 
4 7 0 9 1 4 4 0 2 3 2 

Логистика, дистрибуција и 
превоз 

2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Производство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малопродажба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продажба, маркетинг и 
поддршка 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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подобрат стандардите за квалитет и да се зголемат економиите од обем; (2) поддршка на политики кои ја 
промовираат модернизацијата на дејноста која се занимава со преработка на овошје и зеленчук (на пример: 
подобар пристап до финансиски средства); (3) промовирање на иницијативи за зголемување на конкурентноста на 
производителите на вино така што нивниот маркетинг ќе биде организиран како групација; (4) воведување на 
предвидлив тарифен режим за да можат фирмите однапред да планираат; (5) ребалансирање на јавната 
поддршка за земјоделството т.е. премин од директни субвенции кон инвестиции за поддршка на руралниот 
развој; (6) зајакнување на санитарните и фитосанитарните услуги за да се исполнат стандардите за безбедност на 
храната и здравствена состојба на животните; (7) изготвување на сеопфатен систем за оданочување на руралното 
земјиште и истражување на механизмите за промовирање на консолидацијата на земјиштето; (8) изготвување на 
сеопфатна политичка стратегија за промовирање на опфатот на соодветните агробизниси (мали и средни 
претпријатија) во синџирите на вредност преку олеснување на пристапот до кредити, пазари и осигурителни 
услуги; и (9) воспоставување политичка рамка за промовирање на дигиталните земјоделски пракси со кои се 
олеснува пристапот до пазарите, знаењето за современи земјоделски пракси и општи советодавни услуги.  
 
A4.2. Моторни возила 
 
Во изминатава деценија ПЈР Македонија стана дел од европскиот периферен синџир на вредности за 
моторни возила, и токму оваа дејност беше важен двигател на нејзиниот економски раст и отворање на 
работни места. Во 2016 година оваа дејност237 учествуваше со околу 3,7% во БДП-то, а во периодот од 2010 до 
2015 година нејзината додадена вредност се зголеми за 181%.238 Во истиот период извозот поврзан со моторни 
возила се зголеми седумкратно, изразено номинално, и достигна 1,8 милијарди евра во 2016 т.е. околу 10,5% од 
БДП-то. Анализата на продуктивноста на фирмите покажа дека моторните возила се една од неколкуте дејности 
кои растеа и во смисла на продуктивност и во смисла на работни места (анализата исто така констатираше дека 
овој сектор користел субвенции). Од триесет и шесте илјади работни места отворени во државата во периодот 
2010 – 2014 година, потсекторите поврзани со производство на моторни возила учествуваа со околу 15.500, со 
што го надминаа растот на општото производство и на индустријата. Околу 90% од овие работни места се 
директен резултат на проширувањето на индустријата а само околу 10% беа поради општиот економски раст. 
 
Дејноста со моторни возила придонесе кон зголемување на извозот со повисока додадена вредност. Уделот 
на извозот со висока и средна технологија се зголеми од 38,4% од сите извезени стоки во 2011 година, на 56,7% во 
2016 година. Иако главната конкурентна предност на државата и понатаму е производството на средни и 
потрошувачки добра, растот во дејноста моторни возила доведе до откриена споредбена предност (Revealed 
Comparative Advantage - RCA) на нови производи кои се повеќе капитално интензивни. Исто така, извозот од 
странските фирми поврзано со глобалните синџири на вредности го зголеми пазарниот удел на ПЈР Македонија 
на пазарите од ЕУ како што се Германија, Белгија, Романија и Шпанија. 
 
Учинокот на дејноста моторни возила во ПЈР Македонија е поддржан и од организирана стратегија за 
привлекување на странски директни инвестиции и подобрување на деловното опкружување. Дефинирањето 
на бизнис регулативите, воведувањето на посебни економски зони (и нивните даночни и други олеснувања),239 и 
напорите за брендирање и промовирање – сите помогнаа во растот на дејноста со моторни возила. Во 2016 
година, 90% од нејзините работни места беа во фирми лоцирани во слободните економски зони. Оваа дејност 
обезбедува 82% од работните места во слободните економски зони и опфаќа повеќе од половина од сите фирми. 

                                                           
237 Дејноста на моторни возила во ПЈР Македонија има девет сектори: (1) кожа и поврзани производи; (2) гума и пластични производи; (3) 
компјутерски, електронски и оптички производи; (4) механизација и опрема; (5) друга транспортна опрема; (6) хемикалии и хемиски 
производи; (7) произведени метални производи, освен механизација и опрема; (8) електрична опрема; и (9) моторни возила, приколки и 
полу-приколки. 
238 Податоци за додадена вредност од Државниот завод за статистика.  
239 Според Владата, во 2016 година беа обезбедени стимуланси во износ од 225 милиони евра кои им беа доделени на 25 странски 
инвеститори, чии фирми вработија 20.000 луѓе. Повеќе информации за овие стимуланси можат да се најдат во Поглавјето 4. 
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Како резултат на тоа, најголемите странски директни инвестиции во периодот 2009 – 2016 година беа токму во 
оваа дејност – 588 милиони евра само во секторите за возила и транспортна опрема, што е еднакво на 33% од 
сите нето приливи на странски директни инвестиции и 74,5% од сите производствени странски директни 
инвестиции во тој период. 
 
Сепак, голем број на домашни фирми не беа во можност целосно да го искористат растот на странските 
директни инвестиции во дејноста моторни возила. Врските помеѓу странските инвеститори и домашните 
фирми, ако се мери според директната потрошувачка, изнесуваа само 48 милиони евра во 2016 година, што е 
еднакво на само 1% од вкупниот извоз на земјата. Голем број на домашни компании не се во можност да се 
интегрираат со странски фирми затоа што им недостасува менаџерски, финансиски и технички капацитет. Иако 
сепак се инвестира во механизација и опрема, користењето на ресурсите е недоволно и постои потреба од 
оптимизација на производството согласно принципите на „штедливо“ производство (lean manufacturing) и од 
континуирани подобрувања (види Поглавје 4). 
 
ПЈР Македонија исто така не е конкурентна во привлекувањето на странски директни инвестиции во 
секторите со висока и ниска додадена вредност во дејноста на моторни возила, при што странските 
директни инвестиции во истата се разликуваат според степенот на додадена вредност. Додека белгискиот 
инвеститор „Ван Хол“ произведува цели автобуси во ПЈР Македонија (висока додадена вредност), другите 
инвеститори се повеќе фокусирани на трудово интензивни активности со помала додадена вредност поради 
структурата на ниски трошоци во државата и близината до ЕУ пазарите. Сепак, релативно малата работна сила и 
немањето на вешта работна сила, малиот домашен и странски пазар и немањето на квалитетна транспортна 
инфраструктура претставуваат се главни пречки за странските фирми кои сакаат да инвестираат во секторите со 
поголема и помала додадена вредност (слика A4.2 и слика A4.3). Странските директни инвестиции во активности 
со висока додадена вредност се исто така чувствителни на неадекватните капацитети на постојните фирми, 
трошоците и ограничената достапност на финансирање, неефикасноста на судството и недоволната пазарна 
конкурентност. 
 

 
Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели 
 
 
 
 
 
 

Слика A4.2: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност  
– моторни возила (автомобилски делови)  

(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 
Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 

 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Проектирање, развој и 
тестирање 

3 3 0 6 0 3 0 0 1 0 0 

Образование и обука 6 18 5 15 8 8 7 3 12 10 4 
Главни седишта 4 11 1 12 2 7 6 1 3 4 1 

Истражување и развој 6 18 5 15 8 8 7 3 12 10 4 
Малопродажба 5 10 3 13 2 7 5 0 5 3 2 

Логистика, дистрибуција и 
превоз 

2 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

Производство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Продажба, маркетинг и 

поддршка 
3 4 0 3 0 4 1 0 0 0 0 
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Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 
 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Проектирање, развој и 
тестирање 

3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Образование и обука 3 6 1 9 0 7 3 0 2 2 1 
Главни седишта 4 7 1 9 0 7 6 1 3 4 1 

Истражување и развој 5 19 4 15 8 8 8 5 13 9 4 
Центар за контакт со 

клиенти 
6 18 5 15 8 8 7 3 12 10 4 

Логистика, дистрибуција и 
превоз 

3 7 1 9 0 3 6 0 2 3 0 

Одржување и 
сервисирање 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Производство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Рециклирање* 6 14 2 13 4 7 6 2 6 4 4 
Малопродажба 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Продажба, маркетинг и 
поддршка 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели 
 
Последните странски директни инвестиции од фирмите предводници (Tier 1) ги проширува производните 
капацитети на ПЈР Македонија. Предизвикот сега е да се привлечат и други меѓународни компании и да се 
зајакнат добавувачките односи со локалните производители. Автомобилската дејност се состои од два 
дистинктивни сегменти: 1) нови фирми предводници, кои учествуваат со 86% во вкупните приходи на дејноста; и 
2) мали и средни домашни форми кои во најголем дел се производители на дополнителни делови кои се 
извезуваат во соседните земји и во Русија. Генерално земено, можностите за локалните производители да станат 
добавувачи на фирмите предводници се ограничени. Инвестицијата за производство за седишта за автомобили во 
Штип е ветувачки развој на настаните, затоа што може да има позитивни ефекти кои можат да се прелеат кон 
домашните добавувачи во дејноста за текстил и облека во ПЈР Македонија.  
 
ПЈР Македонија може да привлече странски директни инвестиции со зацврстување на врските со 
домашните фирми, така што ќе го евалуира својот систем за промовирање на странски директни 
инвестиции, ќе ги умножува добрите пракси и ќе го подобрува дијалогот помеѓу јавниот и приватниот 
сектор. Најпрвин, анализирањето на трошоците за пакетите за стимулирање на инвестициите наменети за 
странските докази би можело да даде увид во тоа дали државата би можела да обезбеди слични износи со 
помалку великодушни стимуланси, и дали инвеститорите е веројатно дека ќе си заминат кога ќе завршат тие 
стимуланси. Второ, органите би можеле да направат детални физибилити студии пред да формираат нови 
слободни економски зони за да се обезбеди дека тоа е оправдано со пазарните услови. Владата исто така треба 
да размисли да го прошири учеството на приватниот сектор во управувањето со зоните. Трето, да се продолжи со 
подобрувањето на деловното опкружување врз основа на закони и регулативи кои обезбедуваат еднаков терен за 
игра за сите учесници – ова ќе помогне во привлекувањето на инвестиции со поголема вредност. Четврто, важно 
е решавањето на организациските неефикасности во системот за промовирање на странски директни инвестиции. 
Петто, учејќи од претходните успеси во привлекувањето на странски директни инвестиции, властите би можеле да 
го подобрат квалитетот на јавните услуги. На крајот, проширувањето и подобрувањето на механизмите за дијалог 
помеѓу јавниот и приватниот сектор, за да им се овозможи учество на домашните фирми, би помогнало во 
обезбедувањето на еднакви услови за сите. 
 
A4.3. Текстил и облека 
 

Слика A4.3: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност  
– моторни возила (производство на оригинални делови)  

(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 
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Дејноста на текстил и облека во ПЈР Македонија значително учествува во вкупниот извоз. Во 2016 година 
оваа дејност придонесе со 2,4% во бруто домашниот производ. Станува збор за традиционална дејност која 
потекнува од средината на дваесеттиот век, кога ПЈР Македонија снабдуваше 90% од целиот памук во Југославија. 
Во периодот 2011 – 2016 година, оваа дејност учествува со 12 до 16% во вкупниот извоз секоја година, но 
нејзиниот придонес се намалува во последниве три години. Таа останува да биде важна за меѓународната 
интеграција на државата – тоа е начин за државата да се интегрира во глобалните синџири на вредност и да има 
пристап до експертиза – и во 2014 година учествуваше со 33% во сите вработувања во производствениот 
сектор.240 Денес во оваа дејност доминира лон производството на облека (75% од целото производство во 
дејноста) за европски брендови (92,3% од целиот извоз во дејноста) и вработува околу 42,000 лица (според 
официјалниот регистар). Околу 95% од целото производство оди на извоз. Во дејноста исто така доминираат 
локални мали и средни претпријатија од кои околу 200 до 250 се активни во производството на текстил. Повеќето 
од овие фирми се наоѓаат во посиромашните делови од државата. 
 
Постојат знаци дека компаративната предност на оваа дејност можеби се намалува. Текстилните производи 
од ПЈР Македонија досега можеа да бидат конкурентни поради релативно евтината работна рака во ПЈР 
Македонија, брзото позиционирање (поттикнати и од близината до пазарите на ЕУ), високиот квалитет и 
флексибилноста во производството. Како што економијата продолжува да расте, заедно со платите, предноста во 
смисла на евтина работна рака ќе почне да се намалува. Всушност, структурата на трошоци во државата севкупно 
земено е веќе поскапа во споредба со конкурентите од Азија, додека подобрувањето на транспортните коридори 
кои ја поврзуваат ЕУ со далечните пазари (како, на пример, со пазарите во Азија) би можеле да бидат закана за 
брзиот обрт (брзото позиционирање) кој во моментов го има ПЈР Македонија. Оваа дејност исто така е ранлива и 
на добавувачи кои можат да обезбедат и услуги со додадена вредност, како што се набавка на материјали и 
логистика, и немањето на работна сила и финансиски капацитет кај малите и средни претпријатија да 
напредуваат нагоре долж вредносниот синџир. Анализата на податоците од Централниот регистар покажува дека 
во периодот 2011 – 2016 година стапките на излез од дејноста текстил и облека беа највисоки во споредба со 
другите производствени дејности. Во периодот до 2017 година, уделот на ПЈР Македонија на трудово-интензивни 
лон операции со ниска вредност се намали од 95% во 2007, на околу 75%.241 Уште повеќе, растот на општата 
продуктивност на факторите според приходите беше недоволен.242 
 
Иако во дејноста доминираат малите и средни претпријатија, таа во периодот 2009 – 2015 година доби 145 
милиони евра нето приливи од странски директни инвестиции, со што е трет најголем корисник на странски 
директни инвестиции за производство во државата.243 Од причина што има малку бариери за странските 
инвеститори кои се заинтересирани за текстилни активности со ниска додадена вредност (слика A4.4), во 
изминатава деценија инвеститорите отворија 10 нови погони за производство на текстил и облека, што вклучува 
фабрики за текстил, производство на текстил за домашни потреби, облека и сл. Овие активности отворија повеќе 
од 6.000 работни места од кои 1.900 се во слободните економски зони.244 Сепак, вработеноста во овој сектор во 
целина стагнира од 2011 година, затоа што работните места отворени во слободните економски зони со странски 
директни инвестиции се компензираат со работните места кои се затвораат надвор од слободните економски 
зони, како што потенциравме и претходно во делот за динамиката на фирмите. 
 

                                                           
240 Извори на податоци: БДП: Државен завод за статистика; Извоз: WITS, со користење на UN Comtrade; Работни места: Истражувања на 
работната сила за периодот 2010-2015 година од Државниот завод за статистика и Светска банка 2016 “Background Note: Estimating Job 
Creation and Labor Market Transformations driven by Foreign Investment in Manufacturing in Macedonia.”  
241 Според разговорите со индустриската асоцијација/ кластер. 
242 Извор: Државен завод за статистика и податоци од Централен регистар, како и проценки на општа продуктивност на факторите според 
приходите (за периодот 2011-2016). 
243 Извор: Народна банка на Република Македонија. 
244 База на податоци на Financial Times: fDi Markets, јануари 2003 до јануари 2018 година. 
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Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели 
 
Сепак, како и во другите дејности, и тука станува сè потешко да се привлечат странски инвеститори за 
производство на текстил и облека со поголема додадена вредност. Најпрвин, работната сила во ПЈР 
Македонија брои помалку од еден милион луѓе (од кои 42,000 лица се вработени во дејноста), со што на 
компаниите им е тешко да го прошират работењето и да регрутираат талентирани лица неопходни за работењето 
кое создава висока додадена вредност. Второ, домашните фирми имаат ограничен капацитет да се прилагодат на 
најновите технологии, што го ограничува опфатот до потенцијални партнери и добавувачи. Државата има 
недостаток од инфраструктура за истражување и развој која е неопходна за привлекување на инвеститорите кои 
се заинтересирани за производство на производи со високо додадена вредност. Трето, малата големина на 
домашните и странски пазар за текстил и облека ја прави помалку атрактивна за странски инвеститори. Четврто, 
слабиот квалитет на патната, аеродромска и железничка инфраструктура во ПЈР Македонија, несигурноста во 
доставата на меѓународните пратки245 и неадекватните логистички услуги се главните бариери за странски 
директни инвестиции во секторите со поголема додадена вредност. Петто, текстилни фирми во ПЈР Македонија го 
потенцираа проблемот со снемување струја, што влијае на способноста на фирмите да планираат и да ги 
исполнат своите обврски. Шесто, на инвеститорите им е тешко да пристапат до домашниот пазар на акции, а 
трошокот за финансии се смета дека е голем. Седмо, неефикасноста на правниот систем, особено на судовите и 
нивната недоволна независност е главна причина за загриженост за странските инвеститори. И конечно, 
бариерата за влез на пазарот во ПЈР Македонија е голема, каде корпоративната активност е концентрирана кај 
неколку фирми.  
 
Текстилната дејност во ПЈР Македонија се справува со глобалната конкуренција така што развива 
репутација на висококвалитетна дејност која брзо се прилагодува и која е флексибилна во производството, 
при што предизвикот тука е да се зајакнат инвестиции во сегменти кои резултираат со висока додадена 
вредност. Текстилната дејност продолжува да биде ‘рбетот на производството во ПЈР Македонија. Иако оваа 
дејноста успеа да се справи со меѓународната конкуренција, таа е ранлива на следниве работи: 1) очекуваното 
намалување на побарувачката од главните клиенти во Европа; 2) глобалниот премин кон добавувачи кои можат 
да обезбедат и услуги со додадена вредност, како што се обезбедување на материјали и логистика; и 3) 
намалување на конкурентноста на платите во споредба со други извозници на облека.  
 
Владата може да ги промовира странските директни инвестиции со висока додадена вредност во дејноста 
текстил и облекла така што ќе усвои политики кои им овозможуваат на домашните фирми да се 
конкурентни на глобалниот текстилен пазар. За да бидат конкурентни, фирмите во оваа дејност би можеле да 
прифатат една од следниве три стратегии: (1) набавка на сите влезни материјали од добавувачи кои се конкретно 
                                                           
245 Овој показател мери дали пратките пристигнуваат во рамките на предвиденото или очекуваното време на испорака. 

Слика A4.4: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност – текстил и облека 
(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 

Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 
 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Проектирање, развој и 
тестирање 

4 11 1 13 4 7 6 1 5 4 2 

Главни седишта 3 9 0 12 2 7 3 1 5 4 1 
Логистика, дистрибуција и 

превоз 
3 3 0 3 0 2 0 0 0 1 0 

Производство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малопродажба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продажба, маркетинг и 
поддршка 

2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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дизајнирани од странски клиенти затоа што тие веќе ги исполнуваат нивните спецификации; (2) прифаќање на 
мостри и дизајни од странски купувачи и исполнување на нарачки преку обезбедување на суровини од 
сопствената мрежа на добавувачи; или (3) премин кон производство на облека кое го нуди целокупниот спектар 
на услуги. Владата би можела да им помогне на домашните фирми така што (i) ќе обезбеди дека тие имаат 
пристап до добри пазарни информации и врски со пазари за да се надмине сегашната висока концентрација на 
клиенти по фирма (на пример, преку подобрување на менаџерскиот капацитет); (ii) обезбедување алатки на 
фирмите за подобрување на нивната продуктивност и намалување на нивните трошоци; и (iii) подобрување на 
пристапот до работна сила со подобри вештини, преку унапредување на човечкиот капитал. 
 

A4.4 Туризам 
 
Туристичката дејност во ПЈР Македонија (која вклучува сместување, ресторани, кафеа и хотели, како и 
поврзаните транспортни и градежни услуги) во 2016 придонесе со околу 6,7% во бруто домашниот производ 
и вработуваше околу 44,000 луѓе, што е 6,1% од вкупната вработеност. Истата година, вредноста на извозот на 
туристички услуги беше еднаков на 5,4% од вкупниот извоз. Економскиот придонес на оваа дејност се предвидува 
да расте во просек за 4,2% годишно, до 2027 година, кога се очекува да достигне 61,7 милијарди денари т.е. 7,8% 
од бруто домашниот производ.246 Туризмот е една од најважните услужни дејности во државата, при што 
ноќевањата на странски туристи се најважниот двигател на нејзиниот раст. Во 2011 година за првпат бројот на 
странски туристи го надмина бројот на домашни туристи и оттогаш досега бројот на странски туристи речиси се 
удвои т.е. се зголеми за 95%. Главниот град Скопје и градот на УНЕСКО, Охрид, се главни туристички дестинации, 
надополнето со традиционалните балкански села и скијачките ресорти како што се Маврово и Попова Шапка. 
 
Иако оваа дејност забележа импресивен раст, земјата сè уште е недоволно позната дестинација: вкупниот 
број на туристи (домашни и странски) е помал од еден милион. Исто така, рангирањето на ПЈР Македонија 
падна од 82-ро на 89 место (од 136 земји) во извештајот на WEF за конкурентност во туристичката дејност и 
патувањата за 2017 година. Иако според овој извештај државата е рангирана на 49 место (од 145 земји) во однос 
на конкурентноста на цените, таа е рангирана на 102 место за понуда на културен и бизнис туризам и на 136 место 
за квалитет на своите природни богатства. 
 
Сите странски директни инвестиции во туристичката дејност во периодот 2006 – 2016 година (околу 230 
милиони долари) беа градежни активности и сместување кои нудат ниска додадена вредност. ПЈР 
Македонија во моментов речиси и да не се соочува со пречки кога треба конкурентно да привлекува странски 
директни инвестиции за активности со ниска додадена вредност, како што се изградба на хотели, и релативно мал 
број во продажни и маркетинг бизнис активности (слика A4.5). Ниту еден од овие туристички сектори не бара 
висококвалификувана и вешта работна сила, исклучително напредно ниво на трансфер на технологии помеѓу 
фирми, ниту голем пазар (домашен или странски).  
 

                                                           
246 Извор: Светска туристичка организација и Државен завод за статистика. 
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Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели 
 
Притоа, бариерите кои постојат за инвестирање во активности со повисока додадена вредност во други 
сектори, исто така се присутни и во туризмот. Овие бариери се: (1) недостаток на квалификувана работна сила 
и вештини кои се бараат (2) недоволни капацитети на домашните фирми; (3) потешкотии и трошоците за 
финансирање; (4) неефикасна бирократија; и (5) немање конкурентност на пазарот. Уште повеќе, политичката 
нестабилност на државата, мерено според Светските показатели на владеење на Светската банка247 се чини дека 
ги обесхрабрува странските компании да инвестираат во ПЈР Македонија. Инвестирањето во туризмот 
неблагодарно гледа на корупцијата.248 
 
Постојат начини на кои Владата може да го поддржи преминот на туризмот кон активности во повисока 
додадена вредност. Најпрвин, со идентификувањето на десет дестинации249 кои имаат најголем потенцијал за 
раст, за секоја од нив Владата треба да ги дефинира квалитетот и соодветноста на активности, доживувањата, 
атракциите, сместувањето и пристапот. Второ, треба да овозможи развојни иницијативи од приватниот сектор за 
секој пазарен сегмент.250 Трето, властите треба исто така да ги направат домашните фирми поатрактивни преку 
надградба на атракциите, промовирање на државата, зголемување на достапноста на вешта работна сила и 
обезбедување алатки на фирмите за подобрување на нивниот капацитет да испорачаат. И конечно, Владата треба 
да ја подобри дејноста во целина, и тоа преку: (1) изготвување на стратегија која гледа перспективно и во која се 
содржани целокупна визија, цели и акциски планови за оваа дејност; (2) доделување на доволно ресурси за 
градење на дејноста; (3) обезбедување податоци со подобар квалитет и подобри механизми за креирање на 
политики врз основа на докази; (4) појаснување на улогата на јавниот сектор и подобро координирање на 
активностите на релевантните јавни ентитети; (5) подобрување на дијалогот помеѓу јавниот и приватниот сектор; 
(6) воведување на поефективен систем за управување со дестинациите; и (7) донесување реформи кои се во полза 
на бизнисите, како што се дефинирање на критериумите за лиценцирање на туристичките агенции и рангирање 
на хотелите и сместувачките капацитети. 
 
A4.5. Информациско-комуникациски технологии (ИКТ) 
 

                                                           
247 Бодовите на ПЈР Македонија се постојано негативни во последнава деценија. 
248 Според истражувањето на претпријатијата на Светската банка, 7,5% од фирмите во ПЈР Македонија имале барем еднаш искуство со 
барање да се плати поткуп (од шест трансакции кои се однесуваат на пристап до комунални услуги, дозволи, лиценци и даноци) а од 3,9% 
од фирмите било побарано да дадат подарок или неформално плаќање во нивната интеракција со јавните органи. Транспаренси 
Интернешенел ја рангира ПЈР Македонија на 107 место (од 180 земји) во нејзиниот Индекс на перцепција на корупцијата за 2017 година. 
249 Охрид, Струга, Преспа и нивната околина; Скопје, Куманово и нивната околина; Пелагонија и околината; Тиквеш и околината; Рекански 
крај, Маврово и околината; Струмица и околината и Штип, Радовиш и околината. 
250 Пазарните сегменти се организирани активни туристи, независни активни туристи, туристи кои се потрага по адреналински авантури, 
домашни викенд туристи, регионални викенд туристи и организирани големи групи. 

Слика A4.5: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност – туристичка дејност 
(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 

Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 
 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Главни седишта 5 15 3 15 8 8 6 3 10 9 4 
Центар за контакт со 

клиенти 
3 9 1 12 2 7 4 1 5 4 1 

Градежништво 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Продажба, маркетинг и 

поддршка 
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Во 2015 и 2016 година, дејноста информациско-комуникациски технологии вработуваше околу 14,000 лица 
и учествуваше со околу 2% во бруто домашниот производ. Иако оваа дејност е со релативно мала големина, 
бројот на информатички фирми десеткратно се зголеми во последнава деценија251 т.е. до 2017 година имаше 
регистрирано вкупно 1.680 информатички фирми.252 Извозот од оваа дејност се зголеми од 95,9 милиони евра во 
2010 година, на 150,5 милиони евра во 2016 година, при што хардверот имаше најголемо учество во извозот (93 
милиони евра), а по него следат телекомуникациите (53,9 милиони евра) и софтвер (3,6 милиони евра).253 
Телекомуникацискиот сектор доминира во оваа дејност, но компјутерското програмирање бележи раст во 
последниве години и учествува со 23,2% во дејноста во 2016 година, при што најбрзо растечки сегменти се 
информатичките услуги (16%) и програмирање (12%). Секторот програмирање во моментов е еден од 
најдинамичните и најветувачки сектори во целата економија. Тој нагло почна да се развива како резултат на 
реализацијата на е-Влада и влезот на странски фирми и нивни центри за развој на софтвер. 
 
Најголеми предизвици со кои се соочува оваа дејност се немањето вешта работна сила, релативно 
минималната искористеност на информатичките технологии и ограничената достапност и високата цена на 
шикрокопојасните врски, особено во руралните подрачја. Во периодот 2010-2015 година додадената вредност 
во телекомуникацискиот сектор се намали за 21% додека компјутерското програмирање и поврзаните активности 
ја удвоија својата додадена вредност во истиот период т.е. имаа заедничка годишна стапка на раст од 16,4%. Така 
што се чини дека дејноста има можност да се направи исчекор од давањето надворешни услуги со пониска 
додадена вредност, кон заокружени софтверски производи со повисока додадена вредност.254 Притоа, 
работниците во ПЈР Македонија имаат недостаток од вештини кои ги бара дејноста за да можат целосно да 
преминат кон сектори со повисока додадена вредност а тука и значителниот јаз кој постои помеѓу интернет 
пристапот и користењето на информатички технологии во приватниот сектор, што доведува до помал домашен 
пазар за развој на софтвер. Дополнително, услугите за широкопојасен интернет наменети за долните 40% од 
граѓаните се најмалку ценовно достапни во споредба со другите земји од Западен Балкан. 
 

                                                           
251 Стопанска комора на информатичката дејност (МАСИТ), 2018. 
252 Ibid. Бројот на фирми во 2015 година беше 1.524, 1.616 во 2016 година и 1.680 во 2017 година. 
253 Стопанска комора на информатичката дејност (МАСИТ), 2018, Државен завод за статистика. 
254 Околу 30 до 50% од членките на Стопанската комора на информатичката дејност произведуваат нивни софтверски производи а некои 
фирми обезбедуваат и надворешни услуги за странски партнери во областа на програмирање.   
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Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели 
 
ПЈР Македонија речиси и да нема бариери за привлекување на странски директни инвестиции во 
малопродажбите поврзани со информатички технологии со пониска додадена вредност, маркетинг или 
поддршка (слика A4.6 и слика A4.7). Спротивно на другите дејности, големината на домашниот и странски пазар и 
недоволните вештини не се смета дека се голема бариера за странските фирми заинтересирани да продаваат 
компјутерски програми, комуникациска опрема или услуги, со или без локална канцеларија во државата. Како 
резултат на ова, државата привлече повеќе од 65 милиони долари странски директни инвестиции во периодот 
2003 – 2017 година255 за програмерски компјутерски услуги, услуги за управување со компјутерски системи и 
издавање софтвер. 
 

                                                           
255 База на податоци на Financial Times: fDiMarkets, 2017. 

Слика A4.6: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност  
– информатичко-комуникациска дејност (комуникациски сектор) 

(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 
Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 

 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Деловни услуги 4 11 0 9 0 7 4 1 4 4 1 

Проектирање, развој и 
тестирање 

2 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

Образование и обука 3 11 1 10 2 7 8 1 5 4 2 

Главни седишта 3 6 0 9 0 3 3 0 2 3 0 
Истражување и развој 4 9 2 14 1 3 6 1 2 6 2 

Информатичко-
комуникациски 

технологии и интернет 
инфраструктура 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Центар за споделувани 
услуги 

6 9 2 11 3 4 3 4 3 5 3 

Центар за контакт со 
клиенти 

3 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 

Центар за техничка 
поддршка 

3 4 0 7 0 4 0 0 1 0 0 

Логистика, дистрибуција и 
транспорт 

5 12 3 14 7 7 6 2 9 5 3 

Одржување и 
сервисирање 

4 8 2 5 0 1 2 1 3 4 1 

Производство 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 

Малопродажба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Продажба, маркетинг и 
поддршка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Извор: Пресметки на авторот со користење на податоци од „fDi Markets“ базата, и други глобални показатели 
 
Сепак, бројни се пречките за странски директни инвестиции во повеќето информатички активности со 
повисока додадена вредност, особено во сегментот комуникации. Исто како и во другите дејности, малите 
домашни и странски пазари, ограничената достапност на квалификувана работна рака и вештини, недоволните 
капацитети на постојните фирми и малиот квалитет на логистичката инфраструктура во земјата ги одвраќаат 
странските инвеститори од намерата да ги прошират информатички активности кон повисока додадена вредност. 
На пример, странските фирми треба да се во можност да ги задржат домашните талентирани лица за да можат да 
обезбедат компјутерско програмирање, при што комбинацијата од вешти работници и способноста на домашните 
фирми брзо да ги апсорбираат технологиите е предуслов за странски инвестиции во иницијативите за 
истражување и развој. Иако подеднакво важни за привлекување странски директни инвестиции во 
информатичко-комуниикациската дејност се логистичките компетенции и навременоста на пратките, 
традиционалната транспортна инфраструктура (како што се патишта и железници) не се од суштинска важност за 
нејзините активности. Точно е дека има пречки за странски директни инвестиции во проектирање, развој и 
тестирање, како и за деловни услуги во секторот комуникации, но не и во софтверските и информатички услуги, 
веројатно поради тоа што комуникацискиот сектор има поголеми инфраструктурни потреби за проектирање и 
тестирање. 
 
Владата има неколку можности за промовирање раст во информатичко-комуникациската дејност. Најпрвин, 
таа треба да направи проценка колку се квалитетни нејзините повици за набавки од аспект на квалитет и 
трошоци, затоа што јавните набавки кои се базираат исклучиво на критериумите цена не се најсоодветни за 
информатичката дејност. Второ, Владата треба да го елиминира двојното оданочување на увозот и извозот, да ги 
уреди стапките на ДДВ за иницијални софтверски производи или надградби на софтвер и да го анализира 
влијанието кое одредени интернет продавници од сивата економија го имаат продавајќи хардвер под пазарните 
цени. Трето, надлежните власти треба да обезбедат дека доследно се почитуваат царинските закони и 
инспекциски процедури и тоа за сите засегнати дејности. И конечно, Владата треба да размисли за измена на 
законите за работни односи за да овозможи флексибилни работни ангажмани кои се многу важни во недоволно 
големи пазари на трудот и за дејност која во голема мера зависи од фриленсери.  
 
  

Слика A4.7: Анализа на споредбата на инвестициската конкурентност  
– информатичко-комуникациска дејност (софтвер и информатички услуги) 

(број на бариери со кои се соочуваат странските инвеститори за секоја деловна активност) 
Споредбена анализа во однос на успешните држави по сектори и активности за оценување на сегашниот учинок на државата 

 
 
 
Деловна активност 

ПОБАРУВАЧКА 
 

ФАКТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВО 
 

КЛУЧНИ ИНПУТИ ИНСТИТУЦИИ 

Потенцијал на 
домашниот и/ или 
глобалниот пазар 

Работна 
сила и 

вештини 

Географија и 
располагање со 

природни 
ресурси 

Постојни 
капацитети 

Енергетика Транспорт Финансии 
(цена и 

достапност) 

Регулаторни 
бариери 

Владеење на 
право и права 
на сопственост 

Лесен влез 
и излез на 
пазарот за 

фирми 

Макро и 
политичка 
стабилност 

Бизнис услуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Проектирање, развој и 

тестирање 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Образование и обука 4 5 1 7 0 3 1 0 0 0 0 
Главни седишта 1 4 0 7 0 3 0 0 0 0 0 

Истражување и развој 3 10 0 12 2 7 4 1 4 3 2 

Информатичко-
комуникациски 

технологии и интернет 
структура 

2 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 

Сервис за споделени 
услуги 

4 6 0 9 1 4 2 0 1 1 1 

Центар за контакт со 
клиенти 

4 10 1 11 2 4 3 1 3 1 1 

Центар за техничка 
поддршка 

2 3 0 7 0 3 0 0 0 0 0 

Продажба, маркетинг и 
поддршка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Табела A4.1: Избрани показатели кои ја прикажуваат конкурентноста на државата 
    ПОКАЗАТЕЛ ИЗВОР 

ПО
БА

РУ
ВА

ЧК
А 

  

Индекс на големината на домашниот пазар, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

БДП по глава на жител (сегашни УСД)  Светски развојни показатели 
Раст на БДП (% годишно) Светски развојни показатели 
Раст на БДП - прогноза за 5 години  Светски економски осврт на ММФ 

Индекс на големината на странскиот пазар, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Регионален БДП по глава на жител (земји во рамки на 1000k капитал, 
сегашни УСД)  Светски развојни показатели 
Регионален раст на БДП (земји во рамки на 1000k капитал, % годишно) Светски развојни показатели 
БДП, ЈПП (милијарди сегашни меѓународни $) пондерирано за далечината Светски развојни показатели 

Ф
АК

ТО
РИ

 Н
А 

ПР
ОИ

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 

Ра
бо

тн
а 

си
ул

а 
и 

ве
ш

ти
ни

 

Работна сила, вкупно Светски развојни показатели 
Стапка на учество на работната сила, жени (% од женското население на 
возраст 15+)  Проценка моделирана според МОТ 
Стапка на писменост кај возрасните, население на возраст 15+, двата пола 
(%) Светски развојни показатели 

Упис во основно образование, нето % 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Упис во средно образование, бруто % 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Упис во терцијарно образование, бруто % 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Квалитет на образовниот систем, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Квалитет на училишното менаџирање, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Квалитет на образованието по математика и наука, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Обем на обуки за вработените, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Достапност на научници и инженери, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Капацитет на државата за привлекување таленти, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Капацитет на државата за задржување на таленти, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Сооднос на минимална плата и просечна додадена вредност по работник “Дуинг Бизнис“ 

Плата и продуктивност, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Годишен раст на трудовата продуктивност (%) ES PERFORMACE 

Соработка во односите работодавач-работник, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Флексибилност во дефинирањето на платите, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Пракси на вработување и отпуштање, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Трошоци за отпремнини, неделни плати 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Придонеси и даноци од работен однос (% од добивката) “Дуинг Бизнис“ 

Ге
ог

ра
фи

ја 
и 

пр
ир

од
ни

 р
ес

ур
си

 Обработливо земјишите (% од вкупното земјиште)  Светски развојни показатели 
Пристап до земјиште Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Докажани резерви на сурова нафта (милијарди bbl) Проценка на влијанието врз животната средина 
Вкупно внатрешни водни ресурси по глава на жител (m3/жители/годишно) ФАО Aquasta 
Урбано население (% од вкупниот број) Светски развојни показатели 
Густина на населението (жители по кв.км)  Светски развојни показатели 

По
ст

ој
ни

 
ка

па
ци

те
ти

 Производство на додадена вредност по глава на жител Индекс на компетитивен индустриски учинок  
Капитал по работник (во 2011УСД) Пенн светски табели  



302 
 

    ПОКАЗАТЕЛ ИЗВОР 
Удел на извозот на произведени средни и високи технологии, во вкупниот 
извоз на производство Индекс на компетитивен индустриски учинок  

Софистицираност на производниот процес, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Состојба со развој на кластери, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Квалитет на домашните добавувачи, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Број на домашни добавувачи, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Превалентност на странска сопственост, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Достапност на најнови технологии, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Капацитет за иновации, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Бизнис софистицираност  
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Инвестиции на фирмите во истражување и развој, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Патенти, апликации/ милиони жители. 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Апсорбирање на технологии на ниво на фирми, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Процент на фирми со меѓународно признати сертификати за квалитет Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Процент на фирми кои користат технологија лиценцирана од странски 
компании Светска банка - истражувања на претпријатијата 

ВН
ЕС

 

Ен
ер

ге
ти

ка
 

Производство на електрична енергија, kWh/по глава на жител 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Пристап до електрична енергија (% од населението) Светски развојни показатели 
Број на електрични испади во еден типичен месец Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Времетраење на еден типичен електричен испад (часови) Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Загуби поради испади на електричната мрежа (% од годишни продажби) Светска банка - истражувања на претпријатијата 

Квалитет на снабдувањето со електрична енергија, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален индекс на 
конкурентност 

Трошок (% од приходи по глава на жител) за приклучување на електричната 
мрежа “Дуинг Бизнис“ 
Процедури (број) потребни за приклучок на струја “Дуинг Бизнис“ 
Време (во денови) за приклучување на електричната мрежа “Дуинг Бизнис“ 

Тр
ан

сп
ор

т 

Квалитет на воздушната транспортна инфраструктура, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Квалитет на пристанишната инфраструктура 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Квалитет на железничката инфраструктура, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Квалитет на патишта, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Претплати за фиксен широкопојасен интернет приклучок/ на 100 жители 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Логистички компетенции Индекс на логистички учинок 
Навременост на меѓународните испораки Индекс на логистички учинок 
Следење на пратките Индекс на логистички учинок 

Фи
на

нс
ии

 

Домашни кредити кои се одобрени од финансискиот сектор (% од БДП)  Светски развојни показатели 
Нефункционални кредити кај банките, во споредба со вкупните бруто заеми 
(%) Светски развојни показатели 
Филијали на комерцијалните банки (на 100.000 возрасни лица) Светски развојни показатели 
Земање кредит “Дуинг Бизнис“ 
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Достапност на финансиски услуги, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Едноставност за пристап до заеми, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Финансирање преку локален пазар на акции, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Достапност на финансиските услуги, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Добра здравствена состојба на банките, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

ИН
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Оптовареност со регулативи, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Квалитет на бирократијата (L) Меѓународен водич за ризици на земјите  
Време поминато од вишите раководители за справување со регулативите од 
државата (%) Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Трошок за основање фирма (% од приходот по глава на жител) “Дуинг Бизнис“ 
Трошок за добивање градежна дозвола (% од магацинската вредност) “Дуинг Бизнис“ 
Трошок за регистрирање на имот (% од вредноста на имотот) “Дуинг Бизнис“ 
Квалитет на управување со земјиште (0-30) “Дуинг Бизнис“ 
Време до извоз: гранични процедури (часови) “Дуинг Бизнис“ 
Време до увоз: гранични процедури (часови) “Дуинг Бизнис“ 
Данок на добивка (% од добивката) “Дуинг Бизнис“ 
Време за плаќање даноци (часови/ година) “Дуинг Бизнис“ 
Вкупна даночна стапка (% од добивката) “Дуинг Бизнис“ 

Вл
ад

ее
њ

е 
на

 п
ра

во
то

 и
 со

пс
тв

ен
ич

ки
 п

ра
ва

 

Бодување на ефективноста на Владата (-2,5 до 2,5) Светски показатели за владеење 
Корупција (F) Меѓународен водич за ризици на земјите  
Појава на поткуп (% од фирми кои имале најмалку едно искуство со барање 
за поткуп) Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Распространетост на поткупот (% од јавните трансакции во кои бил побаран 
подарок или неофицијално плаќање) Светска банка - истражувања на претпријатијата 
Закон и поредок (I) Меѓународен водич за ризици на земјите  

Сигурност на полициските служби, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Индекс на започнување постапки за решавање на стечај (0-3) “Дуинг Бизнис“ 
Трошок за решавање на стечајот (% од имотот) “Дуинг Бизнис“ 
Индекс на тоа колку е силна рамката за стечај (0-16) “Дуинг Бизнис“ 
Трошок за спроведување на договори (% од барањата) “Дуинг Бизнис“ 
Стапка на опоравување (центи од долар) “Дуинг Бизнис“ 

Ефикасност на правниот систем во решавање спорови, 1-7 (најдобро) 
Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Независност на судството, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Индекс на тоа колку се силни законските кредитни права (0-12) “Дуинг Бизнис“ 
Ефикасност на правниот систем во случај на оспорување на регистрации, 1-7 
(најдобро) 

Светски економски форум: Глобален извештај за 
информатичката технологија 

Заштита на интелектуалната сопственост, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Јачина на заштитата на инвеститорите, 0-10 (најдобра) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 
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Антимонополска политика Трансформациски индекс на Бентелсман 
Пазарна конкуренција Трансформациски индекс на Бентелсман 
Приватни претпријатија Трансформациски индекс на Бентелсман 

Ефективност на државната антимонополска политика, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Степен на доминација на пазарот, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Интензитет на локалната конкуренција, 1-7 (најдобро) Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
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форум 

Превалентност на трговски бариери, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Тарифни стапки, применети, едноставна средина, сите производи (%) Светски развојни показатели 
Влијание кое правилата за странски директни инвестиции го имаат врз 
бизнисите, 1-7 (најдобро) 

Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Расходи на Владата за финална потрошувачка (% од БДП) Светски развојни показатели 

М
ар
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а 

и 
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а 
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аб
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Рангирање на економскиот ризик Меѓународен водич за ризици на земјите  
Рангирање на финансискиот ризик Меѓународен водич за ризици на земјите  
Надворешен долг (% на извоз на стоки, услуги и примарен приход) Светски развојни показатели 
Бруто долг на Владата (% од БДП) Светски економски преглед 
Ризик за сервисирање на долгот  Меѓународен водич за ризици на земјите  
Состојба на тековна сметка (% од БДП) Светски развојни показатели 
Вкупно резерви во месеци увоз Светски развојни показатели 
Инфлација WEO 
Ризик од инфлација Меѓународен водич за ризици на земјите  
Оценка на политичката стабилност (-2,5 до 2,5) Светски показатели за владеење 
Оценка на гласноста и отчетноста (-2,5 до 2,5) Светски показатели за владеење 
Рангирање на политичкиот ризик Меѓународен водич за ризици на земјите  
Стабилност на Владата (A) Меѓународен водич за ризици на земјите  

Доверба на јавноста во политичарите, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Трошоци за бизнисот за криминал и насилство, 1-7 (најдобро) 
Глобален индекс на конкурентност, Светски економски 
форум 

Етнички тензии (J) Меѓународен водич за ризици на земјите  
Надворешен конфликт (E) Меѓународен водич за ризици на земјите  
Интерни конфликти (D) Меѓународен водич за ризици на земјите  
Војската во политиката (G) Меѓународен водич за ризици на земјите  
Верски тензии (H) Меѓународен водич за ризици на земјите  

 
Табела A4.2: Класификација на сектори и активности според Financial Times  

Сектор Објаснувања на дефиницијата 
Храна и тутун како претставник на земјоделскиот сектор Храна и тутун: Земјоделство, леб, кафе, риба, месо и сл. Обично е дел од 

кластерот за храна, пијалаци и тутун. 
Текстилен сектор како претставник на сите дејности поврзани со текстил 
и облека 

Текстилен сектор: Кожни производи, обувки, вештачки/ синтетички влакна, 
итн. Обично спаѓа во кластерот на производи од дрво, облека и сл. 

Автомобилски компоненти и автомобилски делови како претставник на 
целиот автомобилски сектор 

Се состои од два сектори, и тоа: 
Автомобилски компоненти: Сите автомобилски компоненти (освен 
електроника за автомобили која може да спаѓа во секторите електроника (со 
кластер = транспортна опрема). Спаѓа во кластерот Транспортна опрема. 
Автомобилски делови: Патнички автомобили, спортски автомобили, 
камиони, автобуси, итн. Спаѓа во кластерот Транспортна опрема. Моторите 
одат во секторот Мотори и турбини, ТЕ кластер.  

Хотелска и туристичка дејност како претставник на целиот туристички 
сектор 

Хотели и туризам: Хотели, туристички/ патнички услуги, итн. Обично спаѓа 
во кластерот туризам. 

Комуникации, софтверски и информатички услуги како претставник на 
информатичко-комуникацискиот сектор 

Ги вклучува комуникацискиот сектор и сектор на софтверски и 
информатички услуги.  
Комуникации: Телекомуникациски услуги + телекомуникациска опрема + 
радио и ТВ сервиси. Генерално, проектите за истражување и развој на 
телекомуникациските компании најчесто се однесуваат на развој на софтвер, 
но тие треба да бидат дел од овој сектор, не од секторот софтвер и 
информатичка технологија. Проектите за сателити и навигација одат во 
секторот Вселена и одбрана.  
Мултимедијалните проекти спаѓаат во кластерот на Креативни индустрии. 
Најчесто тоа е кластерот за информатичко-комуникациски технологии.  
Софтверски и информатички услуги: Софтверски решенија за 
претпријатија, софтверска инфраструктура, софтвер за управување со 
информации, итн. Имајте предвид дека сите проекти со дигитални медиуми 
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Сектор Објаснувања на дефиницијата 
треба да спаѓаат во секторот Креативни индустрии, сите финансиски/ 
банкарски проекти спаѓаат во кластерот за Финансиски услуги; секој софтвер 
за претпријатија (индустриски, синџир на добавување) треба да спаѓа во 
релевантниот кластер – во прв ред Транспорт, Магацинско работење, 
Индустрија и Транспортна Опрема 
.  

Извор: Henry Loewendahl, Financial Times, “fDi Markets Database”, 2017. 

Табела A4.3: Дефиниции за деловна активност 
Деловна активност Дефиниција 

Истражување и развој Откривање, проектирање или развој на дизајн центар за производи и технички решенија. 
Бизнис услуги Кога станува збор за секторот на бизнис или финансиски услуги, и кога проектот отвора канцеларија, деловната 

активност се Деловни услуги. 
Градба Градење хотел, бизнис парк или имот за домување. НЕ ВКЛУЧУВА изградба на производствен погон. 
Центар за контакт со клиенти Кол центар, контакт центар, центар за телемаркетинг, помош за клиенти, центар за поддршка на клиенти, центар за 

поставување прашања и барања, центар за советување на клиенти, ЦРМ центар. 
Проектирање, развој и 
тестирање  

Проект кој е вклучен во проектирање, развој или тестирање на производ. Софтверски компании кои отвораат 
центри за развој обично се оние кои се вклучени во тестирањето. За да биде вклучено како истражување и развој, 
мора да вклучува применето или чисто истражување. 

Образование и обука Капацитет кој нуди обуки или образовни курсеви. Ги вклучува интерните сервиси за обуки во дадена компанија и 
надворешно ангажираните лица. 

Електрична енергија Постројка која произведува електрична енергија (на ветар, сонце, вода, јаглен, гас). 
Екстракција Операција со која се вади било која супстанција од земјата (рударење на нафта или гас). НЕ ЈА ВКЛУЧУВА 

обработката на таа супстанција. 
Генерална дирекција Подрачна, национална или регионална генерална дирекција на една компанија. 
Информатичко-комуникациски 
технологии и интернет 
инфраструктура 

Обезбедување на инфраструктура за информатичко-комуникацискиот сектор – структура за широкопојасен 
интернет, интернет податочни центри, центри за опоравување од катастрофи, итн. 

Логистика, дистрибуција и 
транспорт 

Операција со која се обезбедува транспорт и/ или складирање на стоки – логистички центар, магацин, 
дистрибутивен центар, карго терминал, итн. 

Одржување и сервисирање Одржување, поправка и сервисирање на производи – одржување на автомобили и авиони, поправки на 
часовници, итн. 

Производство Производство или преработка на било која стока – производствен погон, погон за преработка, топилница, итн. 
Исто така ги вклучува и активностите на одгледување на производот (на пример: рибник, винарија, шумарство, 
итн.). 

Рециклирање Секоја операција која подразбира рециклирање. 
Малопродажба Отворање продавница за облека, супермаркет, ресторан, оптика и било која друга малопродажна операција т.е. 

секоја операција во која муштеријата физички оди во продавница за да купи нешто. 
Продажба, маркетинг и 
поддршка 

Операција која ги развива продажбите, пласира на пазарот производ или услуга на компанијата и обезбедува 
поддршка на клиентите, НО НЕ ВКЛУЧУВА малопродажба. Продажни канцеларии во странство, претставништва, 
итн. 

Центар за споделени услуги Центар кој обезбедува административен/ трансакциски тип на процесни услуги на интерни деловни единици или 
на надворешни клиенти – обработка на сметки, обработка на барања, обработка на фактури, БПО центар. МОРА 
ДА БИДЕ ЦЕНТАР СО ТАА КОНКРЕТНА НАМЕНА. 

Центар за техничка поддршка Центар кој обезбедува техничка помош на клиенти или на интерни деловни единици – центар за информатичка 
поддршка, информатички хелпдеск, технички центар. 

Извор: Henry Loewendahl, Financial Times, “fDi Markets база на податоци”, 2017. 

 

 

Табела A4.4: Класификација на деловните активности според степенот на додадена вредност 
Степен Активност 

Висок 

Деловни услуги 
Проектирање, развој и тестирање 
Образование и обука 
Генерални дирекции 
Истражување и развој 
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Информатичко-комуникациска технологија и 
интернет инфраструктура 

Среден 
Центар за споделени услуги 
Центар за контакт со клиенти 
Центар за техничка поддршка 

Низок 

Градба 
Електрична енергија 
Екстракција 
Логистика, дистрибуција и транспорт 
Одржување и сервисирање 
Производство 
Рециклирање 
Малопродажба  
Продажба, маркетинг и поддршка 
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Анекс 5: Сиромаштија 
 

Табле A5.1 ОНК проценка на веројатноста да се биде сиромашен, ПЈР Македонија 2015 
 Веројатност да се биде сиромашен 

(5,5$ на ден 2011 ППП) 
Веројатност да се биде сиромашен 

(1,9$ на ден 2011 ППП) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Индивидуални карактеристики 
Статус на пазарот на труд 
Вработено лице (основа)         
Самовработен 0,130*** 0,0594*** 0,0616*** 0,0552*** 0,0151** -0,00499 -0,00446 -0,00107 
 (0,0124) (0,0131) (0,0129) (0,0130) (0,00650) (0,00732) (0,00728) (0,00739) 
Невработен 0,318*** 0,283*** 0,281*** 0,281*** 0,121*** 0,114*** 0,113*** 0,114*** 
 (0,0101) (0,0106) (0,0104) (0,0104) (0,00532) (0,00592) (0,00590) (0,00592) 
Неактивен 0,213*** 0,131*** 0,125*** 0,123*** 0,0604*** 0,0472*** 0,0447*** 0,0459*** 
 (0,00916) (0,0122) (0,0120) (0,0120) (0,00480) (0,00680) (0,00679) (0,00682) 
Пензиониран -0,0152 0,0555** 0,0639** 0,0667** 0,000162 0,0243 0,0265* 0,0255* 
 (0,0118) (0,0269) (0,0264) (0,0264) (0,000621) (0,0150) (0,0150) (0,0150) 
Образование         
Основно или помалку (основа)         
         
Нижо средно образование  -0,167*** -0,155*** -0,156***  -0,0282** -0,0245** -0,0241** 
  (0,0203) (0,0200) (0,0200)  (0,0114) (0,0113) (0,0113) 
Вишо средно образование  -0,369*** -0,334*** -0,327***  -0,0847*** -0,0740*** -0,0762*** 
  (0,0202) (0,0199) (0,0200)  (0,0113) (0,0113) (0,0113) 
Терцијарно образование  -0,442*** -0,394*** -0,382***  -0,101*** -0,0864*** -0,0908*** 
  (0,0220) (0,0218) (0,0220)  (0,0123) (0,0124) (0,0125) 
Возраст 
15-19 (основа) 
         
20-24  0,0491** 0,0480** 0,0447**  0,0362*** 0,0357*** 0,0367*** 
  (0,0196) (0,0192) (0,0193)  (0,0109) (0,0109) (0,0109) 
25-29  0,0545*** 0,0179 0,0126  0,0375*** 0,0269** 0,0279** 
  (0,0200) (0,0197) (0,0198)  (0,0112) (0,0112) (0,0112) 
30-34  0,0711*** -0,00769 -0,00861  0,0310*** 0,00802 0,00918 
  (0,0198) (0,0200) (0,0201)  (0,0111) (0,0113) (0,0114) 
35-39  0,0901*** 0,0138 0,0116  0,0391*** 0,0171 0,0180 
  (0,0199) (0,0200) (0,0200)  (0,0111) (0,0113) (0,0114) 
40-44  0,0538*** 0,0174 0,0166  0,0463*** 0,0358*** 0,0365*** 
  (0,0200) (0,0197) (0,0198)  (0,0112) (0,0112) (0,0112) 
45-49  0,0584*** 0,0565*** 0,0542***  0,0442*** 0,0436*** 0,0445*** 
  (0,0200) (0,0197) (0,0197)  (0,0112) (0,0112) (0,0112) 
50-54  -0,0340* -0,0325 -0,0326*  0,0186* 0,0190* 0,0190* 
  (0,0200) (0,0197) (0,0198)  (0,0112) (0,0112) (0,0112) 
55-59  -0,0334* -0,0511*** -0,0511***  0,0190* 0,0138 0,0137 
  (0,0200) (0,0198) (0,0198)  (0,0112) (0,0112) (0,0112) 
60+  -0,0919*** -0,110*** -0,110***  0,000210 -0,00532 -0,00553 
  (0,0217) (0,0214) (0,0214)  (0,0121) (0,0121) (0,0121) 
         
Карактеристики на домаќинство 
Без деца         
         
Со едно дете   0,105*** 0,105***   0,0296*** 0,0298*** 
   (0,0103) (0,0103)   (0,00585) (0,00587) 
Со две деца   0,135*** 0,134***   0,0354*** 0,0361*** 
   (0,0121) (0,0122)   (0,00688) (0,00692) 
Со три или повеќе деца   0,260*** 0,259***   0,0820*** 0,0835*** 
   (0,0160) (0,0161)   (0,00908) (0,00913) 
Повеќето се жени од возрасните   0,00244 0,00147   0,00488 0,00516 
   (0,00848) (0,00850)   (0,00481) (0,00482) 
Урбано    -0,0299***    0,0130*** 
    (0,00812)    (0,00461) 
Константа 0,0774*** 0,401*** 0,345*** 0,359*** 0,00434 0,0528*** 0,0354** 0,0287* 
 (0,00610) (0,0272) (0,0270) (0,0273) (0,00320) (0,0152) (0,0153) (0,0155) 
Опсервации 11.973 9.494 9.494 9.450 11.973 9.494 9.494 9.450 
Р-на квадрат 0,101 0,177 0,207 0,209 0,050 0,069 0,079 0,080 
Стандардни грешки во загради 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Анекс 6: Социодемографски карактеристики  
според статусот на добросостојба 

 
Табела A6.1 Просечен приход по компоненти, 2016 АПУЖ (референтна година: 2015) 

 
5,5 долари на ден,  

линија на сиромаштија Група на релативна добросостојба  
Вкупно 

 Сиромашни Не се сиромашни Најдолни 40 Најголеми 60 
Приходи од работа       1.077,4          5.050,3        1.623,9          5.797,9          4.128,7  
Невработеност 
Надоместоци            14,6               17,0             12,9               18,8               16,4  
Пензии          135,5          1.020,7           226,3          1.207,9             815,4  
Други надоместоци          125,7             327,7           171,0             354,1             280,9  
Други приходи            96,7               74,1           104,4               62,7               79,4  
Деца/ социјално            89,4               23,5             69,4               18,4               38,8  
Одлив         (318,3)       (1.689,6)         (485,5)       (1.961,9)       (1.371,5) 
Вкупен приход       1.221,1          4.823,8        1.722,3          5.497,9          3.988,0  
Забелешка: Мерката за добросостојба е годишен приход по глава на жител кој домаќинство го има на располагање, изразен 
во 2011 ППП долари. 
 

Табела A6.2: Карактеристики на домаќинства  
– сиромашни, несиромашни и најдолните 40 од населението, 2015 

 5,5 долари на ден,  
линија на сиромаштија 

Група на релативна  
добросостојба Вкупно 

Сиромашни Не се сиромашни Најдолни 
40 

Најголеми 
60 

Големина 
     1              2,8               11,2               1,8               13,5                 9,6  

2            10,3               21,2             13,6               21,9               19,2  
3            14,4               18,7             15,8               19,0               18,0  
4            27,4               28,6             28,4               28,4               28,4  
5            18,1               11,9             17,4               10,8               13,0  
6+            27,0                 8,5             23,0                 6,4               11,9  

 
     Состав 
     Удел деца 0-15 год.            22,2               10,8             20,6                 9,1               12,9  

Удел возрасни 65+              9,2               23,4             10,6               25,9               20,8  

 
     Туп на живеалиште 
     Посебна куќа            76,5               68,8             76,1               67,3               70,2  

Полупосебна куќа/ тераса            17,7               13,1             15,8               13,0               14,0  
Стан во зграда со помалку од 10 единици              1,2                 3,8               1,7                 4,1                 3,3  
Стан во зграда со повеќе од 10 единици              4,6               14,3               6,4               15,6               12,5  

 
     Соби 
     1              6,7                 3,4               5,2                 3,4                 4,0  

2            28,8               28,4             27,2               29,0               28,4  
3            22,9               24,4             24,3               24,0               24,1  
4            19,3               18,9             21,4               17,7               18,9  
5+            22,4               25,0             21,9               25,8               24,5  
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 5,5 долари на ден,  
линија на сиромаштија 

Група на релативна  
добросостојба Вкупно 

Сиромашни Не се сиромашни Најдолни 
40 

Најголеми 
60 

Пренаселеност 
     Средна вредност (големина на 

домаќинството/ соби)              1,6                 1,1               1,5                 1,1                 1,2  
Сооднос на делење>2            20,4                 4,8             15,8                 3,6                 7,6  
Сооднос на делење >3              5,9                 1,0               4,3                 0,7                 1,9  
      
Локација      
Рурална 59,4 40,9 57,0 38,1 44,3 
Урбана 40,6 59,1 43,0 61,9 55,7 
      
Региони      
Вардарски 6,9 9,5 7,1 10,0 9,1 
Источен 6,4 12,2 8,7 12,3 11,1 
Југозападен 8,4 14,6 9,4 15,4 13,4 
Југоисточен 10,0 9,9 11,1 9,4 9,9 
Пелагониски 7,0 15,8 9,9 16,3 14,2 
Полошки 25,5 12,1 23,6 10,2 14,6 
Североисточен 17,1 7,0 14,1 6,3 8,8 
Скопски 18,5 18,9 16,2 20,1 18,8 
Забелешка: Мерката за добросостојба е годишен приход по глава на жител кој домаќинство го има на располагање, изразен 
во 2011 ППП долари. 
 

Табела A6.3: Индивидуални карактеристики на сиромашните,  
несиромашните и најдолните 40 од населението, 2015 

 
5,5 долари на ден,  

линија на сиромаштија 
Група на релативна  

добросостојба Вкупно 

 Сиромашни Не се сиромашни Најдолни 
40 

Најголеми 
60 

Процент од вкупното население             23,2               76,8             40,0               60,0             100,0  
Родова припадност 

     Мажи            50,6               49,9             50,3               49,9               50,1  
Жени            49,4               50,1             49,7               50,1               49,9  
Возраст 

     0-17            30,1               17,3             28,1               15,0               20,3  
18-24            10,4                 9,4             10,1                 9,4                 9,7  
25-64            52,2               58,4             53,7               59,2               57,0  
65+              7,3               14,9               8,1               16,5               13,1  
Брачен статус (17+) 

     Не се во брак            31,6               36,6             32,2               37,5               35,5  
Во брак            68,4               63,4             67,8               62,6               64,5  
Образование (16-64 години) 

     Без образование              4,9                 1,6               3,7                 1,5                 2,3  
Завршено основно             11,5                 5,7             10,0                 5,1                 6,9  
Нижо средно            44,9               23,2             39,6               20,8               27,7  
Вишо средно               4,9                 7,9               6,4                 7,8                 7,3  
Вишо средно стручно              7,8                 8,4               7,9                 8,5                 8,3  
Пост-средно (не е терцијарно)            21,1               34,1             26,0               34,6               31,4  
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5,5 долари на ден,  

линија на сиромаштија 
Група на релативна  

добросостојба Вкупно 

 Сиромашни Не се сиромашни Најдолни 
40 

Најголеми 
60 

Краткотрајно терцијарно              0,6                 2,9               0,8                 3,4                 2,4  
Завршено терцијарно              4,0               14,6               5,4               16,5               12,4  
Магистер или еквивалентно              0,4                 1,3               0,3                 1,6                 1,1  
Докторат                -                   0,2                 -                   0,2                 0,1  
Здравствена состојба 

     Многу добра            30,3               29,7            31,0               29,1               29,8  
Добра            48,4               48,7             48,3               48,8               48,6  
Доволна            12,5               14,2             12,0               15,0               13,9  
Лоша              7,1                 5,9               7,0                 5,7                 6,2  
Многу лоша              1,7                 1,5               1,6                 1,5                 1,5  
Статус на вработување (18-64 г.) 

     Вработен            14,4               47,3             20,2               52,6               40,2  
Самовработен            12,2               12,8             13,1               12,4               12,7  
Невработен            41,3               17,4             36,1               14,3               22,6  
Неактивен             31,1               18,9             28,8               17,0               21,5  
Пензионира              0,9                 3,6               1,8                 3,8                 3,0  
Тип на договор 

     Неопределено време            77,2               86,8             80,0               87,6               85,8  
Определено време            22,8               13,2             20,0               12,4               14,2  
Занимање (вработен или самобработен, 18-64 г.) 
Менаџери               1,4                 4,3               2,0                 4,6                 4,0  
Професионални лица              2,3               15,5               4,2               17,2               14,0  
Техничари и слични професии              3,3                 9,2               4,5                 9,8                 8,6  
Службеници и помошни работници              1,8                 6,5               2,7                 7,1                 6,0  
Услуги и продажба            15,1               17,6             16,1               17,7               17,3  
Вешти земјоделци            19,1                 8,5             18,6                 6,8                 9,6  
Занаетчии/ поврзани активности            22,5               17,1             22,5               16,2               17,7  
Оператори со постројки/ машини            11,1               11,4             10,7               11,6               11,4  
Основни занимања            23,4                 9,9             18,8                 9,1               11,4  
Сектор на економска активност (вработен или самобработен, 18-64 год.) 
Земјоделство            33,1               12,5             29,3               10,1               14,7  
Рударство              0,2                 0,8               0,5                 0,9                 0,8  
Производство            19,1               21,5             20,8               21,4               21,2  
Електрична енергија, вода и гас              2,8                 2,4               2,4                 2,5                 2,5  
Градежништво            10,7                 7,8             10,6                 7,3                 8,1  
Трговија, хотели и сл.            14,6               17,1             14,7               17,5               16,8  
Транспорт              3,7                 4,8               3,7                 5,0                 4,7  
Комуникации              1,6                 1,9               1,4                 2,0                 1,8  
Финансиски услуги              0,8                 1,6               0,9                 1,7                 1,5  
Образование              3,0                 6,9               3,2                 7,5                 6,5  
Јавна администрација              2,4                 7,6               3,1                 8,3                 7,1  
Друго              8,1               15,1               9,6               15,8               14,3  
Забелешка: Мерката за добросостојба е годишен приход по глава на жител кој домаќинство го има на располагање, изразен 
во 2011 ППП долари. 
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Анекс 7: Вработеност 
 

Табела A7.1: Осврт на состојбата со вработеност, контрола на индивидуалните карактеристики и нетрудови приходи, со 
вработувањето како зависна променлива  

 

 
Сите Урбани Рурални Главни Неглавни Мажи Жени 

Возраст -0,00748*** -0,0122*** -0,00159 -0,0114*** -0,00571*** -0,00363** -0,00706*** 

 
(0,001) (0,002) (0,002) (0,003) (0,002) (0,002) (0,002) 

Искуство 0,102*** 0,0996*** 0,0876*** 0,0877*** 0,109*** 0,0683*** 0,115*** 

 
(0,004) (0,004) (0,005) (0,006) (0,005) (0,004) (0,006) 

Искуство на квадрат -0,00234*** -0,00218*** -0,00211*** -0,00175*** -0,00265*** -0,00153*** -0,00282*** 

 
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Години образование 0,131*** 0,0593*** 0,161*** 0,106*** 0,138*** 0,0443*** 0,181*** 

 
(0,011) (0,013) (0,017) (0,023) (0,013) (0,013) (0,015) 

Мажи 0,124*** -0,00689 0,246*** 0,0586 0,142*** 
  

 
(0,023) (0,028) (0,031) (0,044) (0,027) 

  Во брак 0,0602** 0,0477 0,0437 0,0579 0,0601* 0,0924** 0,0167 

 
(0,029) (0,036) (0,041) (0,055) (0,036) (0,039) (0,038) 

Домаќинство со деца 
0-3 -0,0798*** -0,02 -0,0936*** 0,0635 -0,109*** -0,0597** -0,0971*** 

 
(0,023) (0,029) (0,030) (0,040) (0,027) (0,027) (0,032) 

Домаќинство со деца 
3-6 -0,0218 -0,0114 -0,00701 -0,0273 -0,0142 -0,00697 -0,0345 

 
(0,029) (0,032) (0,039) (0,066) (0,033) (0,038) (0,036) 

Домаќинство со деца 
6-18 -0,0640*** -0,0372* -0,0465*** 0,00161 -0,0802*** -0,0576*** -0,0549*** 

 
(0,015) (0,019) (0,017) (0,027) (0,018) (0,019) (0,019) 

Домаќинство добива 
социјална помош -0,0252 -0,0580* 0,0019 -0,0509 -0,0198 -0,0258 0,00143 

 
(0,027) (0,034) (0,036) (0,049) (0,033) (0,032) (0,038) 

Член на 
домаќинството 
учествува во јавна 
работа 0,0221 -0,00315 0,00871 0,0443 0,00412 -0,0416 0,0803* 

 
(0,039) (0,049) (0,053) (0,071) (0,045) (0,055) (0,048) 

Член на 
домаќинството е 
пензионер 0,00204 -0,0119 0,0102 0,0023 -0,000318 -0,00762 0,0278 

 
(0,027) (0,033) (0,039) (0,059) (0,030) (0,032) (0,037) 

Домаќинството 
добива дознаки -0,224*** -0,148*** -0,227*** -0,244*** -0,211*** -0,290*** -0,134*** 

 
(0,036) (0,047) (0,041) (0,078) (0,038) (0,054) (0,041) 

        Согледувања    5.021      2.515     2.498       1.331       3.690     2.219     2.802  
 
Извор: Пресметки на авторот врз основа на АПУЖ 2015.  
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Анекс 8: Методологија за индексите на бариери и дестимулации 
 
Индексите за дестимулации, бариери и заштита беа добиени како просек од показателите кои ги евидентираат 
овие три различни аспекти во економијата, согласно методологијата опишана во Arias et al. (2014). Земјите кои 
беа земени предвид се од Европа и Централна Азија како и земјите на ОЕЦД од Европа. За секоја индекс, 
поголема вредност значи поголем степен на дестимулации, бариери или заштити. Секој показател беше 
стандардизиран преку извлекување на просекот и делење со стандардна девијација, со цел сите показатели да 
имаат средна вредност нула и стандардна девијација еден. Потоа, секој индекс беше проценет како аритметички 
просек на показателите, како во оваа формулар: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑙𝑙,𝑖𝑖 =
1
𝐾𝐾
�(−1)𝑚𝑚𝑗𝑗 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝑖𝑖𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼_𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝑆𝑆𝐼𝐼𝑣𝑣𝑗𝑗,𝑖𝑖

𝐾𝐾

𝑗𝑗=1

 

 
кадешто = {𝑀𝑀𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖𝑣𝑣𝐼𝐼𝐷𝐷,𝐵𝐵𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝐷𝐷,𝐵𝐵𝑣𝑣𝐼𝐼𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑆𝑆𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼} , 𝑖𝑖 упатува на секоја од земјите во нашиот пример, 𝑚𝑚𝑗𝑗 =
{0,1} зависно од тоа дали показателот j влегува директно (0) или инверзно (1) во индексот,  𝐾𝐾 е бројот на 
показатели кои биле користени за секој индекс а 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝑖𝑖𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼_𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝑆𝑆𝐼𝐼𝑣𝑣𝑗𝑗 е секој показател j кој е 
стандардизиран според следнава формула: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼𝑖𝑖𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼_𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝑆𝑆𝐼𝐼𝑣𝑣𝑗𝑗,𝑖𝑖 =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝑆𝑆𝐼𝐼𝑣𝑣𝑗𝑗,𝑖𝑖 − 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝐼𝐼(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝑆𝑆𝐼𝐼𝑣𝑣𝑗𝑗)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑣𝑣𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑣𝑣𝐼𝐼 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣𝑆𝑆𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝐼𝐼𝑣𝑣𝑆𝑆𝐼𝐼𝑣𝑣𝑗𝑗)

 

 
Следи листата на користени показатели и насоката во која тие ги засегаат индексите: 
 

Табела A8.1: Показатели кои се користеа за индексите на дестимулации, бариери и заштити  

Показатели Опис Извор 
Насока на ефектот 

Дест. Бар. Зашт. 
Разлика помеѓу бруто 
и нето  

Данок на добивка (нето износ без 
евентуални даночни аконтации) по 
лице кое нема деца, во износ од 67% 
од просечната плата.  

За земјите на ОЕЦД. 
Податоци од ОЕЦД за 2016 
год.  

(+)   

Флексибилност за 
вработување и 
отпуштање 

Во вашата земја, колкава 
флексибилност овозможуваат 
регулативите за вработување и 
отпуштање на работници? [1 = 
никаква; 7 = многу голема] | 2016–17 
пондериран просек 

Светски економски форум, 
Извештај за глобалната 
конкурентност 2017-2018 

(-)   

Минимална плата Сооднос помеѓу минимална плата и 
просечна додадена вредност по 
вработен. 

Вработување на работници 
(показатели за работна 
сила на “Дуинг Бизнис“) 
2018 

(+)   

Возраст за 
пензионирање* 

Законска граница за пензионирање 
(аритметички просек според родова 
припадност) 

ОЕЦД.  
За земји вон ОЕЦД: 
Извештај за старосна 
структура за 2018 г. 

(-)   

Опфат со социјална 
помош* 

Опфат (директни и индиректни 
корисници) 

За земји вон ЕОЕЦД: База 
на податоци за социјална 
заштита во Европа и 

(+)  (+) 

Таргетираност со Процент на бенефиции распределени (-)  (+) 
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Показатели Опис Извор 
Насока на ефектот 

Дест. Бар. Зашт. 
социјална помош* во најнискиот квинтил (прецизност на 

таргетирањето)  
Централна Азија, Светска 
банка. Бројките се за 2004 
година за Естонија; 2007 за 
БиХ, Унгарија, Киргистан; 
2008 за Бугарија, 
Литванија, Русија; 2010 за 
Казахстан, Летонија, ПЈР 
Македонија, Србија; 2011 
за Косово и Црна Гора; 
2012 за Албанија, 
Белорусија, Грузија, 
Полска, Романија, 
Таџикистан, Турција; 2013 
за Молдавија, Украина и 
2016 за Ерменија. За земји 
од ОЕЦД, АПУЖ од 2008 г. 

Великодушност на 
социјалната помош* 

Надоместоци како процент пост-
трансферна потрошувачка (сите 
квинтили)  

(+)  (+) 

Трошења за пензии Расходи по активен корисник, 
поделено со БДП по глава на жител. 

База на податоци за 
пензии на Светската банка, 
разни години. (2010-2015) 

(+)  (+) 

Згрижување на деца Дали државата поддржува или 
обезбедува услуги за згрижување на 
деца? 

Жени, бизнис и право – сет 
од податоци од 2018 
година, Светска банка. 

 (-)  

Етнички предрасуди Колку им верувате на луѓето од 
следниве групи? (d) странци 
[1=целосна недоверба, 5=целосна 
доверба.] 

Истражување за животот 
во транзиција, 2016. За 
земји од ОЕЦД кои не се 
дел од Заедничкото 
европско подрачје се 
користеше просекот за 
Франција, Германија, 
Италија и Грција. 

 (+)  

Забранети договори 
на определено време 

Дали се забранети договори на 
определено време за постојани 
задачи? 

Вработување на работници 
(показатели за работна 
сила на “Дуинг Бизнис“) 
2017 

 (+)  

Едноставен пристап 
до заеми 

Колку е лесно во вашата земја 
фирмите да добијат кредит од банка? 
[1 = извонредно тешко; 7 = 
извонредно лесно] | 2016–17 
пондериран просек 

Светски економски форум, 
Извештај за глобалната 
конкурентност 2017-2018 

 (-)  

Важноста на мрежите Некои луѓе, поради својата работа, 
позицијата во заедницата или 
контактите, добиваат барања од 
други да помогнат во донесувањето 
одлуки во нивна полза. Генерално, 
колку е важно во вашата земја да се 
има поддршката од овие луѓе за да се 
влијае на одлуките за: (а) 
вработување на добро работно место 
во државен сектор; (b) вработување 

Истражување за животот 
во транзиција, 2016. За 
земји од ОЕЦД кои не се 
дел од Заедничкото 
европско подрачје се 
користеше просекот за 
Франција, Германија, 
Италија и Грција. 

 (+)  
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Показатели Опис Извор 
Насока на ефектот 

Дест. Бар. Зашт. 
на добро работно место во приватен 
сектор. [1=воопшто не е важно, 5=од 
суштинска важност е.  Показателот го 
дава аритметичкиот просек на овие 
две прашања] 

(*) За изготвување на овие показатели беа користени два различни извори. Проверките на компатибилност покажаа дека се 
споредливи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






