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Во овој кус осврт се даваат најновите податоци за Индексот на човечкиот капитал (ИЧК). ИЧК е воведен во 2018 година и со него се мери износот на 

човечки капитал што дете родено денес може да очекува да го постигне до 18 годишна возраст. Со него се изразува продуктивноста на следната 

генерација споредена со одредница на завршено образование и полно здравје. Дете родено 2020 година може да очекува да биде продуктивно 56 

проценти од она што би можело да биде кога ќе порасне. Сите податоци ја претставуваат состојбата во земјите пред КОВИД-19. 

 
ИНДЕКСОТ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ 

Индекс на човечкиот капитал. Дете родено денес во Северна Македонија кога ќе порасне ќе биде продуктивно 56 проценти од она што би 

можело да биде кога би имало целосно образование и полно здравје. Тоа е пониско од просекот за регионот Европа и Централна Азија и од 

земјите со високи средни приходи. Помеѓу 2010 и 2020 година, вредноста на ИЧК за Северна Македонија порана од 0,54 на 0,56. На сликата 1 е 

прикажан ИЧК и еволуцијата на секоја од компонентите низ времето. 
 

• Веројатност за преживување до 5 годишна возраст. 99 од 100 деца 

родени во Северна Македонија доживуваат 5 годишна возраст. 

• Очекувани години на школување. Во Северна Македонија, дете кое 

почнува со училиште на 4 годишна возраст може да очекува да заврши 

11 години школување до неговиот 18ти роденден. 

• Резултати на усогласените тестови. Учениците во Северна 

Македонија имаат резултат 414 на скалата според која 625 

претставува напредно постигнување, а 300 преставува минимално 

постигнување. 

• Учење прилагодено со годините на школување. Ако се пресмета 

она што децата навистина го научиле, очекуваните години на 

школување се само 7,3 години. 

• Стапка на преживување како возрасни. Во Северна Македонија, 91 

процент од 15-годишниците ќе доживеат 60 годишна возраст. Оваа 

статистика е показател за опсегот на здравствени ризици што може да 

ги очекува дете родено денес како возрасен во сегашните услови. 

• Здрав раст (Стапка на деца без пречки во развојот). 95 од 100 деца 

не се со забавување во развојот. 5 од 100 деца се со забавување во 

развојот и имаат ризик од когнитивни и психички ограничувања што 

можат да бидат доживотни. 

 
РАЗЛИКИ ВО ИЧК НИЗ РОДОВИТЕ И СОЦИОЕКОНОМСКИТЕ ГРУПИ 

Во Северна Македонија ИЧК на девојчињата е повисок отколку на 

момчињата. Во табелата 1 е прикажана родовата поделба за секоја од 

компонентите на ИЧК. 

Во Северна Македонија не постојат доволно податоци за да се направи 

поделба на ИЧК според социоекономски групи. 

 
Слика 1. ИЧК и неговите компоненти 
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Забелешка: 
- Големиот круг ја претставува Северна Македонија во 2020 

година 
- Баклавата ја претставува Северна Македонија во 2010 година 
- Малите кругови ги претставуваат другите земји 
- Линиите и боите на круговите ги покажуваат квартилите на 

дистрибуцијата 

Повеќе информации за социоекономски поделен ИЧК можете да 

најдете на https://www.worldbank.org/en/publication/human-

Индекс на човечкиот капитал 

Табела 1. ИЧК според родови и социоекономски групи 
Компонента Момчиња Девојчиња Вкупно 

 
ИЧК 

 
0,54 

 
0,57 

 
0,56 

Преживување до 5 годишна возраст 0,99 0,99 0,99 
Очекувани години на школување 11,1 11,0 11,0 
Резултати на усогласените тестови 401 427 414 
Учење прилагодена на годините на 
школување 

7,1 7,5 7,3 

Стапка на преживување како возрасни 0,88 0,94 0,91 
Стапка на деца без пречки во развојот  

0,54 
 

0,57 
 

0,56 
Однос на ИЧК 
(најбогати/најсиромашни 20%) 

  - 

 

https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/brief/insights-from-disaggregating-the-human-capital-index
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