
 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ “Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-СКОПЈЕ 

ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ  

 

 

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИТЕ  ИМПЛИКАЦИИ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

 

 

ECONOMIC  IMPLICATIONS  OF  THE POLITICAL  CRISIS  IN  THE REPUBLIC  

OF  MACEDONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје  2018 



II 
 

Раководители: 

 д-р Диана Бошковска 

 д-р Ирина Мајовски 

 

Соработници: 

Учесници: 

 д-р Татјана Петковска 

 д-р Верица Јанеска 

 д-р Билјана Ангелова 

 д-р Татјана Петковска-Мирчевска 

 д-р  Васил Поповски 

 д-р Снежана Костадиновска-Милошевска 

 д-р Силвана Мојсовска 

 д-р Марија Таковска 

 д-р Неда Петроска-Ангеловска 

 д-р Климентина Попоска 

 д-р Наташа Данилоска 

 д-р Диана Бошковска 

 д-р Зоран Јаневски 

 д-р Елена Давитковска 

 д-р Ирина Мајовски 

 д-р Елизабета Џамбаска 

 д-р Александра Лозановска 

 д-р Искра Станчева – Гигов  

 д-р Катерина Хаџи-Наумова Михајловска 

 д-р Весна Георгиева Свртинов 

 д-р Владимир Петковски 

 

 

 

Проектот е финансиран од интегративните средства за финансирање на научно-

истражувачки проекти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје за 

2016/2017 година



III 
 

СОДРЖИНА 

 

Вовед...........................................................................................................................................5 

1. Теоретски  осврт  на  импликациите  од   политичката криза врз економијата..............9 

2. Импликациите од политичката криза врз макроекономијата  во  

Република Македонија....................................................................................................... 12 

2.1. Состојба на реалниот БДП и економскиот раст во Република Македонија.....12 

2.2. Анализа на компонентите на БДП според секторската анализа и според 

расходниот метод..................................................................................................18 

2.3. Промени во ценовната стабилност во Република Македонија..........................22 

2.4.  Промени во GINI  индексот на нееднаквоста во Република Македонија и во 

индикаторите за ефикасноста на институциите ……………………………...27 

3. Фискалните импликации од политичката криза во Република Македонија………….36 

3.1.  Импликациите по јавните приходи во Република Македонија………………37 

3.2.  Импликации  по  јавните расходи……………………………………………...39 

3.3.  Импликации  по  јавните расходи……………………………………………...42 

3.4.  Импликации по дефицит и јавен долг………………………………………...47 

4. Влијанието на политичката криза врз надворешната трговија на Република 

Македонија………………………………………………………………………………..47 

4.1. Обем на надворешно-трговската размена на Република Македонија во 

периодот 2013-2016……………………………………………………………..47 

4.2. Структура на надворешната трговија на Република Македонија  

по производи…………………………………………………………………….51 

4.3. Инвестициите и надворешно-трговската размена  

во периодот 2013-2016……………………………………………………….…56    

5. Монетарната политика и политичката криза во Република Македонија………………60 

6. Импликации на политичката криза во Република Македонија врз пазарот на труд….65 

6.1. Промени во вработеноста и невработеноста…………………………………..65 

6.2. Особености на неактивното работоспособно население……………………...73 

6.3. Ефикасност и флексибилност на пазарот на труд……………………………..77 

7.  Импликации на политичката криза во Република Македонија врз  



IV 
 

пазарот на капитал…………………………………………………………………………84 

7.1. Примарен пазар на капитал……………………………………………………..84 

7.2. Берзански промет………………………………………………………………..86 

7.3. Пазарна капитализација и пазарни индекси…………………………………...88 

8. Економските импликации од политичката криза во Република Македонија 

врз секторот земјоделство………………………………………………………………..92 

8.1.  Земјоделска политика и финансиската поддршка во земјоделството…………94 

8.2.  Земјишна структура и структура на земјоделски стопанства…………………97 

8.3.  Обем на земјоделско производство……………………………………………..99 

9. Економските  импликации од политичката криза во Република Македонија 

врз секторот туризам..…………………………………………………………………...104  

          9.1. Анализа на физичкиот обем на туристичкиот промет ………………………...104                                                       

          9.2. Анализа на реализираниот финансиски промет во туристичкиот сектор……106 

10. Импликациите од политичката криза во Република Македонија 

  врз бизнис секторот …………………………………………………………………....111 

Заклучни согледувања……………………………………………………………………...120 

Користена литература……………………………………………………………………...125



5 
 

Вовед 

 

 Политичката криза во Република Македонија е евидентна неколку години 

наназад, но нејзиното продлабочување започнува во пролетта 2014 година. 

Парламентарните избори кои се одржаа во април 2014 година, претставуваа тригер со кој 

преку непризнавањето на изборните резултати од страна на опозициските партии, 

предводени од СДСМ, иницираа вониституционални активности, како протести, 

демонстрации, улични маршови и други видови на граѓански собири. Користејќи ги пред 

се сите можни начини на политичко преговарање, опозицијата како неминовност го 

наметнуваше повлекувањето на власта. На почетокот на 2015 година, јавната објава на 

компромитирачките материјали, т.н. „бомби” презентирани како проект „Вистината за 

Македонија” во кои се снимени разговори за злоупотребата на власта, криминалот и 

корупцијата, претставуваше скандал со кој започна нова фаза во политичката криза во 

Република Македонија. Основна цел на ова беше оставка на Владата предводена од 

премиерот Груевски. Секојдневно опозицијата организираше протести, а приврзаниците 

на власта, беа присутни со истовремена организација на контра-протести и контра-

активности. Ваквите случувања ги засени вооружениот судир во кумановската населба 

„Диво Насеље” помеѓу полицијата и вооружена група. Овој крвав настан се случи на 9 

мај 2015 година, во кој неколку лица го загубија животот, а повеќето беа повредени, 

претставува уште една црна точка во овој турбулентен период. Истовремено е и 

пресвртен момент. Три дена после овој случај, политичка одговорност поднесоа 

министерката за внатрешни работи, министерот за транспорт и врски и шефот на 

службата за контраразузнавање. Ваквата констелација на односи помеѓу клучните 

политички актери на македонската политичка сцена овозможи во решавањето на кризата 

активно да се вклучат претставници на меѓународната заедница. Резултатот од 

долготрајните и тешки преговори е потпишувањето на Договорот за надминување на 

политичката криза, попознат како Пржинскиот договор (Договорот од Пржино).  

Голем дел од предвидените активности во овој договор, не се превземаа соодветно 

и на време и истиот иако се очекуваше да претставува политичка разрешница на кризата, 

се пролонгираше уште подолго време. На 18 јануари 2016 година е избрана нова техничка 
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Влада и Премиер, а Собранието е распуштено се до спроведување на нови парламентарни 

избори. 

Нови парламентарни избори се одржаа на 11 декември 2016 година. Низата на 

негативни настани на политичката сцена во Република Македонија продолжи. Револтот 

кај партијата на власт, но и кај опозициската коалиција од ден на ден ја влошуваше 

состојбата. Пролонгирањето на доделувањето на мандат за Влада на опозициската 

коалиција, од 27 февруари 2017 до 17 мај 2017 година, ескалираше со упад во Собранието 

од страна на демонстрантите кои следеше веднаш по конститутивната седница на новото 

Собрание. На 31 мај е изгласана новата македонска Влада, 171 ден по завршувањето на 

изборите.    

Кратката хронологија на презентираните настани, многу бледо ја прикажува 

состојбата и политичката криза во изминатиот период. Презентирањето на само битните 

настани даваат бледа слика за состојбите. Големата неизвесност, стравот, 

нефункционирањето на институциите, недостигот од мотивација се надоврзуваа на 

тековната состојба. Многу човечки ресурси, капитал и време беа потрошени во вителот 

на политичката криза. Оттука, детерминирањето на последиците од политичката криза е 

голем предизвик. Пред сè, затоа што многу е тешко да се квантифицираат сите негативни 

појави и последици што се предизвикани од кризата, но и затоа што многу ефекти 

доправа ќе следуваат.  

Со цел согледување на ефектите на политичката криза врз економијата, 

истражувањето се реализираше во два дела. Првиот дел од проектот се однесуваше на 

импликациите од политичката криза врз макроекономските индикатори, додека вториот 

дел од проектот ги анализираше импликациите врз бизнис секторот. За констатирање на 

економските импликации од политичката криза во земјава во последниве 3-4 години, 

гледано од макро аспект, се сегментираа неколку подрачја на истражување и тоа: 

 макроекономија 

 фискална политика 

 монетарна економија и политика  

 надворешнотрговска размена  

 пазар на труд  

 пазар на капитал 

 сектор земјоделство 

 сектор туризам  
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При анализата на влијанието на политичката криза врз макроекономијата како 

параметри за истражување се земаа реалниот БДП, економскиот раст, нивото на цени и 

инфлацијата и состојбата со доходовната сиромаштија и нееднаквоста во Република 

Македонија. За таа цел како податоци за анализа се користат Извештаите на Државниот 

завод за статистика, Народната банка, Министерството за финансии на РМ, Светската 

банка, ОЕЦД, ИМФ, Еуростат и Обединетите Нации. 

При согледување на фискалните импликации од политичката криза се 

анализираат јавните приходи, јавните расходи, како и буџетскиот дефицит и јавниот 

долг, за што се користат податоци од Министерството за финансии, ММФ, Светска 

Банка, ОЕЦД.  

За импликациите во монетарната економија се анализираат неколку параметри и 

тоа:депозитите во банките во вкупен износ и по големина на банки, потоа официјалните 

девизни резерви, основната каматна стапка и задолжителната резерва за денарските 

депозити со девизна клаузула. За ваквата анaлиза се користат податоци од Народната 

банка на РМ. 

Во делот од проектот кој се однесува на надворешнотрговската размена се 

анализираат увозот, извозот, како и странските директни инвестиции и домашните 

инвестиции. Како база на податоци за оваа анализа се користат податоците на Државниот 

завод за статистика, НБРМ и УНКТАД. 

За пазарот на труд за оценка на импликациите од политичката криза се 

анализираат неколку параметри и тоа: интензитетот на промените на вработеноста и 

невработеноста, потоа степенот на искористеност на работоспособното население, како 

и на ефикасноста на пазарот на трудот. За таа цел се користат податоци од Анкетата на 

работна сила на Државниот завод за статистика,  Светскиот економски форум,  Светска 

банка, ОЕЦД, Еуростат.   

При анализата на пазарот на капитал во фокусот на внимание е влијанието на  

ефектите врз примарната емисија на хартии од вредност на Македонската Берза, 

берзанскиот промет и пазарната капитализација на берзата, пазарниот индекс МБИ 10, 

ликвидноста на пазарот, како и учеството на домашниот и странскиот капитал во 
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прометот на берзата, за што се користат податоци од Извештиа на Македонската бераза 

за долгорочни хартии од вредност и НБРМ. 

Анализата за економските импликации од политичката  криза во Македонија врз 

секторот земјоделство се темели на истражување за обемот на земјоделското 

производство и исплатите на земјоделските субвенции, а се користат официјални 

податоци од Државниот завод за статистика, годишните извештаи за земјоделство и 

рурален развој изработени од Министерството за земјделство, шумарство и 

водостопанство и податоци од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и 

рурален развој. 

Во делот на туризмот во фокусот на вниманието е  физичкиот и финансискиот обем 

на туристичкиот промет како најрепрезентативни индикатори за отсликување на  

влијанието на политичката криза во секторот туризам, а се користат официјални 

податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија. 

Вториот дел од проектот вклучува анализа на економските импликации од 

политичката криза во државава кај бизнис секторот. Истражувањето на потенцијалните 

импликации врз работењето на претпријатијата од политичката криза во РМ во 

последниве години беше спроведена преку анализа на примарни податоци, односно 

анкетен прашалник кој инкорпорираше прашања поврзани со главните предизвици со 

кои се соочуваа претпријатијата во последниве две-три години. Вкупно 67 фирми 

учествуваа во истражувањето кое беше спроведено во периодот од септември до 

декември 2017 година. 
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1. ТЕОРЕТСКИ  ОСВРТ  НА  ИМПЛИКАЦИИТЕ  ОД  ПОЛИТИЧКАТА 

КРИЗА  ВРЗ  ЕКОНОМИЈАТА 

 

Политичката нестабилност се однесува на промена на институционалниот статус кво 

или честите промени во политиките на институционално ниво. Политичката 

нестабилност опфаќа широк опсег на неизвесности на политичката сцена од национални 

избори и промена на власта преку немири, протести, па дури и граѓанска војна. Ефектите 

кои политичката нестабилност може да ги има врз економиите и бизнис секторот се 

разликуваат и во голема мера зависат од интензитетот и времетраењето на неизвесноста 

на политичката сцена. Сепак, дури и во својата најбенигна форма како национални 

избори, политичката нестабилност наметнува значителен степен на несигурност во врска 

со можните промени во фискалната, монетарната или регулаторната политика. Во таа 

насока, политичката нестабилност влијае на бизнисите, бидејќи ја менува средината во 

која тие работат и може да влијае врз нивната корпоративна профитабилност и 

инвестиции. Политичката несигурност директно влијае врз процесот на донесување 

одлуки, при што бизнисите во обид да го избегнат или намалат ризикот ги одложуваат 

одлуките поврзани со инвестиции или развојни активности. На пример, според ММФ1, 

неизвесноста во врска со фискалните, монетарните и регулаторните промени во 

политиката поврзани со глобалната финансиска криза во 2008 година придонесоа за 

остар економски пад и бавно закрепнување потоа. 

Истражувањата кои ги анализираат влијанијата на политичките кризи главно се 

однесуваат на влијанијата врз макроекономските резултати како економскиот раст, 

инвестициите, вклучително и директните инвестиции, капиталните текови, бруто 

домашниот производ и стапката на продуктивност2. Неколку студии ја истражуваат 

врската помеѓу политичката нестабилност и резултатите на фирмата, фокусирајќи се 

главно на финансиските показатели. Во овој контекст, неколку студии упатуваат дека 

фирмите покажуваат значителен пад на нивните корпоративни инвестиции за време на 

                                                           
1 International Monetary Fund. (2013) World Economic Outlook: Hopes, Realities, Risks, IMF Press 
2 Aisen, A., Veiga, F. (2013) How does political instability affect economic growth?, European Journal of 

Political Economy 29, pp. 151-167; Barro R. (1991) Economic growth in a cross section of countries. Quarterly 

Journal of Economics 106, pp. 407-443 
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политичките избори. Според Julio & Yook3, во годините на национални избори, фирмите 

ги намалуваат своите инвестиции просечно за 4,8%. Слични резултати во однос на падот 

на инвестициите на фирмите во САД покажуваат и други студии4.  

Во иста насока, за време на национални избори, Durnev5 укажува и на намалување 

на сензитивноста на односот на инвестиците со цената. Имено, анализирајќи широк 

примерок на земји во светот, студијата покажува пад од 40% на сензитивноста на 

инвестициите во однос на цените на акциите во текот на годините на национални избори 

споредено со другите години.  Слично, во временски период од 50-тина дена околу 

национални избори, волатилноста на пазарот на капитал се зголемува за околу 23%6. 

Политичката нестабилност негативно се одразува и на технолошките иновации7 како и 

на повратот на средства8.  

Покрај тоа, политичката нестабилност претставува една од главните три пречки 

за водење бизнис во регионот на Западен Балкан. Ова неизненадува, особено бидејќи 

регионот се карактеризира со честа политичка нестабилност од почетокот на 1990-тите. 

Имено, најновата заедничка студија на Европска банка за реконструкција и развој и 

Светска банка9 открива дека фирмите во Западен Балкан упатуваат на три најсериозни 

пречки за водење бизнис: конкуренција од неформалниот сектор, политичка 

нестабилност и недостиг на пристап до финансии. Врз основа на овие наоди, околу 24% 

од фирмите во регионот сметаат дека политичката нестабилност е голем или многу 

сериозен проблем за нивните секојдневни операции. Особено, 34% од фирмите во Босна 

и Херцеговина, 31% во Србија и 22% во Македонија укажуваат на политичка 

нестабилност како сериозна пречка за нивните деловни активности10. Оттука, несомнено 

                                                           
3 Julio B., Yook Y. (2012) Political uncertainty and corporate investment cycles, Journal of Finance 67, pp.45-84 
4 Jens C. (2016) Political uncertainty and investment: Causal evidence from U.S. gubernatorial elections, 

[https://ssrn.com/abstract=2176855] 
5 Durnev, A. (2011) The real effects of political uncertainty: Elections and investment sensitivity to stock prices, 

Working paper. 
6 Bialkowski, J., K. Gottschalk, T. P. Wisniewski (2008), Stock Market Volatility around National Elections, 

Journal of Banking & Finance, 32(9), 1941-1953 
7 Bhattacharya U., Hsu P.H., Tian X., Xu Y. (2014) What affects innovation more: Policy or policy uncertainty?, 

Working paper. 
8 Brogaard J. and Detzel A. (2015) The asset pricing implications of government economic policy uncertainty, 

Management Science 61, pp. 3-18 
9 European Bank for Reconstruction and Development / World Bank (2014) Business   Environment and 

Enterprise Performance Survey (BEEPS V), [http://ebrd-beeps.com/reports/beeps-v/beeps-v-report/] 
10 Kresic, A., Milatovic, J., Sanfey, P. (2017) Firm performance and obstacles to doing business in the Western 

Balkans: Evidence from BEEPS, European Bank for Reconstruction and Development, Working paper 
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произлегува потребата од детална анализа на економските импликации од  политичката 

криза.   
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2. ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВРЗ 

МАКРОЕКОНОМИЈАТА  ВО  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

Во овој дел од анализата во фокус се макроекономските ефекти, конкретно како 

амбиентот на кризата влијаеше на реалниот БДП економскиот раст, нивото на цените и 

инфлацијата и состојбата со доходовната сиромаштија и нееднаквоста во Република 

Македонија.  

Скенирањето на макроекономската состојба во годините пред и за време на 

политичката криза претставува показател за стабилноста на економијата. Воедно, 

обезбедува основа за креирање препораки за надминување на состојбите во оние 

сегменти  во кои најмногу се евидентни проблемите предизвикани од кризата.   

 

2.1. Состојба на реалниот БДП и економскиот раст во Република Македонија 

 

Основен показател на економските движења е реалниот БДП. Анализата на БДП 

и стапката на економски раст го вклучува периодот од 1990 – 2016 година. Ваквиот 

временски период дава сеопфатна слика на движењата на БДП и економскиот раст на 

Република Македонија, земајќи ги предвид годините од осамостојувањето на државата, 

потоа се опфаќа и периодот на економските блокади и воениот конфликт од 2001 година. 

Посебно ќе ги разгледаме кварталните податоци за БДП и економскиот раст во времето 

на политичката криза од 2014 до 2017 година, за да може да се утврдат и презентираат 

одредени промени во овој период. Секако од големо значење при детерминирањето на 

областите каде се појавуваат промени од кризата, е секторската анализа на БДП и 

анализата на БДП според расходниот метод на пресметка. За таа цел користени се 

секундарни извори на податоци од базите на Државниот завод за статистика на 

Република Македонија, како и меѓународните бази на податоци на Светска Банка, ИМФ, 

Еуростат и Обединетите Нации. 

Податоците во табелата број 2.1 се однесуваат на реалниот БДП во Република 

Македонија.  Сè до 1997 година, статистички показатели на економскиот раст биле бруто-

општествениот производ (БОП), општествениот производ (ОП) и националниот доход 
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(НД). БОП ја покажувал вкупната вредност на домашното производство и услуги во текот 

на една година, сметајќи ги и трошоците за суровини и материјали и вредноста на 

полупроизводите и недовршените производи. Најзначаен показател за домашното 

производство бил општествениот производ (ОП), кој ја претставувал вкупната вредност 

на произведените добра и услуги во период од една година, исклучувајќи ги суровините 

и материјалите како и недовршените производи и полупроизводите. Но, овој показател 

ја вклучувал депрецијацијата на капиталот. Показател кој ја исклучувал вредноста на 

депрецираниот капитал е националниот доход (НД), кој всушност ја претставува 

новосоздадената вредност во економијата во текот на една година. Според пресметката 

на овие показатели, БОП на Македонија бил за 36,6%11 понизок од просекот на 

СФРЈугославија. Всушност јазот во БОП помеѓу најразвиените републики на СФРЈ – 

Словенија и Хрватска се продлабочувал уште во периодот по Втората Светска војна. Ова 

е показател дека развојот на Република Македонија заостанувал споредено со останатите 

републики на СФРЈ, и покрај трансферите од 6 проценти од БОП на Македонија, што 

биле добивани од Федералниот Буџет.12   

Податоците за периодот од 1990 – 1993 година, во согласност со методологијата 

„Систем на национални сметки (СНС 93), и со метод на конверзија се преработени. 

Пресметките на БДП, за периодот 1994-1996 се врз основа на воспоставените пресметки. 

Серијата на податоци од 1990 до 1997 не е преработена според новите методологии, сепак 

овие податоци се многу важни за движењата во економијата и ги користиме за споредба. 

Пресметките на БДП од 1996-2017 година се базираат на принципите на БДП, според 

ECC-2010 методологијата. Реалниот БДП е изразен во милиони денари пресметан според 

тековните цени, исто така и во милиони евра, како и во милиони евра per capita. 

Податоците за БДП дефлаторот се исто така значајни, бидејќи го земаат предвид 

влијанието на инфлацијата односно промените на цените на макрониво, во промените на 

                                                           
11 Maja Micevska, Dimitar Eftimoski and Tatjana Petkovska Mircevska, "Economic Growth of the Republic of 

Macedonia: Experiences and Policy Recommendations", World Bank Global Research Project, may 2002, p.6 
12 Во 1947 година БОП на Македонија изнесувал 70,3% од просечниот БОП на СФРЈ, додека Босна и 

Херцеговина во истата година реализирале 85,8% , Црна Гора 93,7%, Србија 100,5%, Хрватска 104,3% и 

Словенија 163,2% од просечниот БОП на СФРЈ. Оваа разлика е посебно евидентна во 1990 година кога 

Македонија остварија БОП 63,4% од просекот, додека Босна и Херцеговина 67,2%, Црна Гора 71,5%, 

Србија 105,4%, Хрватска 127,5% и Словенија 202,1% од просечниот БОП на СФРЈ. (Veljkovic, D. and A. 

Milosevic, Half-a-century Development of the Republic of Macedonia, Skopje: Institute for Tourism Research – 

Ohrid, 1999, p.108) 



14 
 

реалниот БДП. Најголем БДП дефлатор е евидентиран во 1992 година, кога реално  

Република Македонија се соочуваше со хиперинфлација.  

Табела 2.1. БДП во Република Македонија во периодот од 1990 – 2017 година 

 

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 

година, Соопштение бр. 3.1.5.06, бр. 3.1.12.06, бр. 3.1.10.08, бр. 3.1.17.05, Статистички преглед, 

Национална економија и финансии 3.4.11.01 677, Народна банка на РМ; Министерство за финансии на 

Република Македонија 

*податоците за БДП по жител и вкупен БДП за периодот 1990-1996 година се изразени во американски 

долари (САД $); 

**податоците за 2017 година се проекции според Министерството за финансии на Република Македонија 

 

Република Македонија во текот на 1990 година и по осамостојувањето доживеа 

голем пад на БДП. Таквата состојба беше карактеристична за сите економии во 

транзиција: (Графикон број 1) „Само Унгарија многу брзо се извлекла од депресијата и 

Година
БДП по тековни цени 

(во милиони денари)

БДП по жител 

во евра (по 

тековен курс)

БДП во 

милиони 

евра(по тековен 

курс)

Стапки на 

раст на БДП
БДП дефлатор

1990 506 2.232 4.252 - -

1991 920 2.083 3.990 -6,2 193,7

1992 11.794 1.937 3.728 -6,6 1.371,80

1993 59.165 1.785 3.450 -7,5 542,1

1994 146.409 1.742 3.389 -1,8 251,9

1995 169.521 1.705 3.351 -1,1 117,1

1996 176.444 1.777 3.523 1,2 102,9

1997 186.018 1.658 3.310 1,4 103,4

1998 194.979 1.590 3.193 3,4 101,4

1999 209.010 1.709 3.448 4,3 102,7

2000 248.646 2.021 4.095 4,5 108,2

2001 252.393 2.036 4.143 -3,1 103,6

2002 258.581 2.099 4.241 1,5 100,9

2003 268.694 2.164 4.386 2,2 101,7

2004 280.786 2.252 4.578 4,7 99,8

2005 308.447 2.470 5.032 4,7 104,9

2006 334.840 2.682 5.472 5,1 103,3

2007 372.889 2.982 6.095 6,5 104,6

2008 414.890 3.308 6.772 5,5 105,5

2009 414.622 3.300 6.767 -0,4 100,3

2010 437.296 3.459 7.109 3,4 102

2011 464.186 3.665 7.544 2,3 103,7

2012 466.703 3680 7585 -0,5 101

2013 501.891 3948 8150 2,9 104,5

2014 527.631 4141 8562 3,6 101,4

2015 558.954 4382 9072 3,9 102

2016 598.881 4691 9723 2,9 104,1

2017 630.859 10241 1,6 103,6
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БДП во 1998 година го достигнал нивото од 1990 година. Од друга страна, Македонија, 

Бугарија, Хрватска и Романија искусија длабока и подолготрајна депресија. Иако сите 

четири земји имаат различни БДП трендови во 1998 година, нивните БДП се движеа 

околу 20% под нивото од 1990 година.”13 

Овој период од развојот на економијата не само што претставуваше економски 

предизвик во кој настана промена од планска во пазарна економија и соодветно на тоа 

следуваа низа на реформи и преструктуирања на претпријатијата, секако и на 

институциите, либерализирање на економијата и нејзино отворање, беше проследен и со 

низа политички влијанија и случувања. Тие имаа исто така големо значење за падот на 

БДП на Македонија и економската и политичка нестабилност на економијата. Веднаш по 

осамостојувањето Македонија се соочи со ембарго од страна на Грција и забрана за 

користење на името Република Македонија. Албанското малцинство во Република 

Македонија и независноста на соседот Косово претставуваа извор на етнички конфликти. 

Тензиите се интензивираа во февруари 2001 година кога етничките конфликти меѓу 

Македонците и Албанците ескалираа во северозападниот дел на земјата, блиску до 

границата со Албанија и Косово.  

 

Графикон 2.1. БДП тренд на земји во транзиција  

 

Извор: Светска Банка, (World Development Indicators), Државен за статистика на Република Македонија   

  

Трендот на стапката на економски раст на Република Македонија е прикажан на 

графиконот број 2. Сè до 1995 година, македонската економија бележеше негативни 

                                                           
13 Исто стр.10 
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стапки на раст на БДП. Во 1996 година, за првпат по осамостојувањето, беше остварена 

позитивна стапка на раст и таквиот тренд на позитивни стапки на раст продолжи до 2001 

година, кога поради воениот конфликт дојде до опаѓање на економската активност и 

негативна стапка на раст од -4,5%. Од 2001 до 2006 година економијата се опоравуваше 

од последиците на воениот конфликт во 2001 година. Трендот на раст на БДП се јавува 

од 2002 година и се одвива со бавно темпо, при што во 2007 година ја достигнува 

највисоката вредност од 6,5% која е забележана во изминативе 26 години од постоењето 

на државата. Нагорниот тренд на раст доживеа драстично намалување во 2009 година 

при што од стапка на раст 5,5% во 2008 падна на негативна -0,4% во 2009 година. 

Намалувањето беше последица на големата, светска, финансиска и економска криза која 

започна во 2008 година во САД и набрзо се прошири во земјите од Европската Унија, а 

реперкусии почувствуваа скоро сите економии во светот. 

 

Графикон 2.2. Стапки на економски раст во Република Македонија во периодот  

1990-2016 година 

 

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 

година, Соопштение бр. 3.1.5.06, бр. 3.1.12.06, бр. 3.1.10.08, бр. 3.1.17.05, Статистички преглед, 

Национална економија и финансии 3.4.11.01 677, Народна банка на РМ; Министерство за финансии на 

Република Македонија 

 Во следните две години економијата се стабилизира од кризата и покажа 

позитивна стапка на раст во 2010 од 3,4%, и со благо намалување, но сепак позитивна 
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стапка од 2,3 ја завршува 2011 година. Во 2012 година имаме повторна негативна стапка 

на економски раст од -0.5%, која во периодот од 2012 до 2014 година остварува благ 

пораст. (2,9% во 2012 година, 3,6% во 2013 година и 3,9% во 2014 година). Стапката на 

економски раст иако позитивна, како резултат на ескалацијата на политичката криза 

(април 2014 година), веќе во 2016 година бележи намалување и изнесува 2,9%. 

Прогнозите се дека и во 2017 година скоро двојно ќе се намали на 1,6%.   

 Графиконот број 3 два слика на реалниот БДП и економскиот раст. Во истиот се 

вклучени и проценките за 2017 година14, според кои БДП во 2017 година ќе изнесува 

630.859 милиони денари, а се предвидува стапката ан економски раст да се намали и да 

биде 1,6% 

 

Графикон 2.3. Реален БДП и стапка на економски раст во Република Македонија 

во периодот 1990-2017 година 

 

 

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011 

година, Соопштение бр. 3.1.5.06, бр. 3.1.12.06, бр. 3.1.10.08, бр. 3.1.17.05, Статистички преглед, 

Национална економија и финансии 3.4.11.01 677, Народна банка на РМ; Министерство за финансии на 

Република Македонија 

  

                                                           
14 Проценки на Министерството за финансии на Република Македонија 
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Секако многу подетална слика за движењето на БДП се добива кога ќе се анализираат 

кварталните податоци и стапките на раст во периодот на политичката криза. Сликата од 

графиконот број 4 за овие податоци, јасно укажува на намалување на БДП и намалена 

стапка на раст.   

Графикон 2.4. Квартални податоци за БДП и стапки на раст во Република 

Македонија во периодот 2014-2017 

 

 

Извор: Државен завод за статистика, Макстат база на податоци, Квартален извештај, Статистички прилог 

II 2017 година, Народна банка на Република Македонија 

 

2.2. Анализа на компонентите на БДП според секторската анализа и според 

расходниот метод 

 

Во поглед на секторите кои го сочинуваат БДП, анализата покажува дека значаен 

придонес за економскиот раст во анализираниот период има растот на градежништвото 

и трговијата на големо и мало. Во графиконот број 5 прикажани се учествата на 

определени доминантни сектори во создавањето на БДП во Република Македонија.  

Најзначајно за овој период е растот на градежништвото, главно како резултат на 

реализацијата на повеќе јавно финансирани проекти за изградба на инфраструктурата, 

како и очекуваните инвестиции во слободните економски зони. Учеството на 
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преработувачката индустрија во БДП се движи околу 10% проценти и во анализираниот 

период со благи осцилации на намалување од 2006 до 2009 година е забележано 

најниското учество од 8,8% во 2009 година. Порастот во следните години е, исто така, 

незначителен и во 2011 година достигнува 11,4% и истото ниво го достигнува во 2015 

година повторно, после падот во 2012 (10,2%) и во 2013 година (9,9%).  

 

Графикон 2.5. Учество на доминантните сектори во БДП во Република 

Македонија во периодот 2006 – 2015 година 

 

 

Забелешка: А - Земјоделство, шумарство и рибарство; Б, В, Г и Д – Рударство и вадење на камен, 

преработувачка индустрија, Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, Снабдување 

со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината; Ѓ – 

Градежништво; Е, Ж и З – Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, 

Транспорт и складирање, Објекти за сместување и сервисни дејности со храна.  

Извор: Државен завод за статистика, Годишник на Република Македонија 2016 година, Соопштение 

30.09.2016 бр. 3.1.16.05  

 

Анализата на БДП според расходниот метод се осврнува на податоците за 

финалната потрошувачка, јавна и потрошувачката на домаќинствата, на состојбата со 

бруто- инвестициите и надворешно трговската размена. Состојбата со извозот и увозот 

во Република Македонија и нивното учество во БДП е претставена и на следниот 

графикон (графикон број 6). Тренд линијата на извозот и увозот на стоки и услуги се 
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движат прилично симетрично една со друга, како одраз во огледало, со тоа што извозот 

на стоки и услуги е на пониско ниво (се движи од 37,8% - 48,8% од БДП) за разлика од 

увозот (54,8% - 65 % од БДП). Меѓутоа, треба да се има предвид дека Македонија, како 

мала и отворена економија, се одликува со висока зависност од надворешниот сектор. 

Паралелно со зголемувањето на извозот, се зголеми и увозот што придонесе за 

одржување на негативното трговско салдо во размената со странство. 

 

Графикон 2.6. Структурно учество на бруто - инвестициите, извозот  и  увозот на 

стоки и услуги во Република Македонија во периодот 2006-2015 година 

 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, Макстат - база на податоци, 

http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef 

 

Воедно, за македонската економија од особено значење е зголемувањето на бруто 

инвестициите чиешто учество во периодот од кризата наваму се зголеми од 27,9% на 

31,9% од БДП.  Пред сè ова е резултат на зголемената активност во градежништвото која 

претходно ја споменавме, зголемените капитални инвестиции во јавниот сектор како 

инвестиции во изградба на инфраструктурни објекти, изградба и инвестиции во 

слободните економски зони, подобрување на транспортната мрежа во земјата, како и 

реализација на проекти за подобрување на енергетската и комуналната инфраструктура, 

подобрување на условите на образовниот, социјалниот и здравствениот систем. 

Според расходниот метод на БДП, најголемо учество во анализираниот период 

има потрошувачката. Ако се разгледа структурата на потрошувачката се забележува дека 
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во однос на вкупната потрошувачка, финалната потрошувачка на домаќинствата е 

опаѓачка (78,2% во 2006 година, до 67,7% во 2015 година) и доминантна и во најголем 

дел ја креира вкупната потрошувачка. 

Графикон 2.7. Учество на компонентите во БДП според расходниот метод во 

Република Македонија во периодот 2006-2015 година  

 

 

Извор: Државен завод за статистика на РМ, Статистички преглед, Национална економија и финансии бр. 

3.4.11.01/677 (2009 година), 3.4.13.02/740 (2011 година), 3.4. 16.09/860 (2014 година), Соопштение бр. 30.9. 

2016 Соопштение бр. 30.9.2016 број 31.16.05 

Ова е показател дека растот на БДП во периодот после финансиската и економска 

криза, не произлегува од јавната потрошувачка, туку е резултат на постојаната 

потрошувачка на домаќинствата и на порастот на бруто инвестициите. Трендот 

продолжува и во периодот од 2015 до 2017 година.  

Графиконот број 8 ја претставува структурата на потрошувачката во однос на 

вкупната финална потрошувачка во Република Македонија. Јасно воочливо е големото 

учество на потрошувачката на домаќинствата, а многу помало е учеството на јавната 

потрошувачка. Иако во текот на целиот анализиран период се забележува благо 

намалување на учеството на финалната потрошувачка на домаќинствата истото не 

продуцира големи промени на пораст на јавната потрошувачка. Напротив и таа се движи 

во тесни рамки околу 17 проценти, со исклучок на 2009 година кога изнесува 0,76 %. 

(Графикон бр. 8). Теоретските претпоставки се дека во услови на рецесија економијата 
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треба да ја придвижува државата со поттикнување на инвестиции финансирани од страна 

на државата. Според тоа и во случајот на Република Македонија во период по 2009 

година излезот од глобалната економска и финансиска криза освен со фискална 

дисциплина се подржуваше и со промовирање на активности со кои се поттикнува 

економската активност.   

 

Графикон 2.8. Структурно учество на видовите потрошувачка во вкупната 

финална потрошувачка во Република Македонија во периодот 2006-2015 година  

 

 

Извор: Државен завод за статистика на РМ, Статистички преглед, Национална економија и финансии бр. 

3.4.11.01/677 (2009 година), 3.4.13.02/740 (2011 година), 3.4. 16.09/860 (2014 година), Соопштение бр. 30.9. 

2016 Соопштение бр. 30.9.2016 број 31.16.05 

2.3. Промени во ценовната стабилност во Република Македонија 

 

Веднаш по декларирањето на независноста во 1991 година, либерализацијата на 

цените и надворешната трговија, како и недостигот од контрола на монетарните агрегати, 

предизвикаа процес на хиперинфлација, која на крајот од 1992 година изнесуваше околу 
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1.500%.15 Како резултат на спроведените програми на стабилизација, во 1995 година се 

оствари намалување на стапката на инфлација, од 121,8% во 1994 година на 15,9% во 

1995 година. Стапката на инфлација продолжи да опаѓа до 1999 година кога изнесуваше 

-1,1%, кога и економијата го почувствува депресивното влијание на дефлацијата. Во 2000 

година таа бележи пораст на 10,6%, за да во наредниот период бележи опаѓање на 0,9% 

во 2004 година и во 2005 година да изнесува 2,1% .16  

Потоа, како што може да се види од графиконот број 9, поточно во 2008 година 

има силен скок од 10%, да осцилира од 2009 до 2013 година и да се стабилизира во 

наредниот среднорочен период под и над 0. Прогнозите за наредниот период се дека таа 

ќе биде умерена и нема да надмине 2%.  

 

Графикон 2.9. Стапка на инфлација во Република Македонија во периодот 

2006 – 2015 

 

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија, пристапено на 25 септември 2017 

година  

 

Ова ни покажува дека остварувањето макроекономска стабилност е постигнато. 

Меѓутоа, иако макроекономската стабилност е неопходен услов за остварување 

економски раст и развој на економијата, таа сепак не е доволна.  

                                                           
15 Стапката на инфлација според (Consumer Price Index – CPI) изнесуваше 1511,3%, а според индексот на 

цени на мало (Retail Price Index – RPI) 1690,7% , според Министерство за финансии на Република 

Македонија  
16 Министерство за финансии на Република Македонија 
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Влијанијата од политичката криза врз ценовните варирања се препознаваат и во 

кварталните податоци на цените на големо и мало. Кварталните податоци се 

презентирани во графиконот број 10.  

Ефектот на пораст на индексот на цените на мало е присутен во периодот од 2016 

година од третиот квартал и најмногу се изразува во 2017 година. Во првиот квартал од 

2017 година индексот на цени на мало пораснал за 1,8%, во вториот квартал порастот е 

2,6%, додека во третиот квартал изнесува 3,7%.  

Состојбата со индексот на индексот на цени на производителите на индустриски 

производи исто така покажува тренд на раст, иако овој пораст се движи во третиот 

квартал од 2017 година за 0,5%.  

 

Графикон 2.10. Индекс на цени на мало и индекс на цени на производители на 

индустриски производи според класификацијата COICOP  

во проценти 

 

Извор: Министерство за финансии на Република Македонија, Статистички преглед 

(http://www.finance.gov.mk/mk/node/6449) 

Интересни податоци кои ја прикажуваат состојбата со бизнисот е бројот на 

активни постоечки и новоотворени претпријатија во Република Македонија. Со овие 

податоци може да се извлечат заклучоци за уловите на функционирање на бизнисот. 

Податоците се презентирани во табелата број 2.2. Од табелата може да се согледаат 
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промените кои се случувале во бројот на регистрираните претпријатија во различните 

сектори во изминатите 6 години  во Република Македонија. Кај земјоделските услужни 

дејности  во 2011 година може да се забележи раст додека во 2016 година, како резултат 

на пад во претходните години бројот на претпријатија значително се намалува и во 

просек во периодот на истражување опаѓа за -7%. Агробизнисот е еден од 

најперспективните сектори во Македонија. 
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Табела 1.2. Секторска анализа на новоотворени и постоечки на претпријатијата во  Република Македонија во 

периодот од 2011 до 2016 година 

 

Извор: Сопствено истражување 

  

Стуктура 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Просечен раст

Земјоделство 3038 2963 3072 2866 2842 2827 -7%

Рударство 164 176 182 164 180 173 5%

Преработувачка 8263 8155 8251 7918 7675 7639 -8%

Гас и енергија 107 98 134 132 151 160 33%

Вода 273 283 321 306 298 288 5%

Градежништво 4368 4400 4541 4322 4349 4429 1%

Трговија 28326 27468 27307 25429 24674 23846 -19%

Транспорт 6417 6380 6445 6095 5919 5820 -10%

Сместување 4433 4313 4611 4482 4493 4535 2%

Информации 1412 1419 1515 1446 1475 1524 7%

Финансиски 408 420 413 390 400 416 2%

Недвижен имот 415 450 493 485 507 516 20%

Научни дејности 5228 5369 5707 5817 6095 6261 16%

Административни 2519 1319 1438 1514 1554 1553 -62%

Јавна управа 249 203 268 258 264 267 7%

Образование 992 986 1020 1025 1064 1098 10%

Социјална 

заштита
3166 3246 3298 3315 3322 3313 4%

Уметност забава 1304 1213 1176 1179 1185 1212 -8%

Други услужни 

дејности
4415 4257 4232 4174 4212 4265 -4%



27 
 

Во 2016 година, агробизнисот (вклучувајќи земјоделство, шумарство и рибарство) 

изнесува 7,7 % од БДП и 16,6 проценти од вкупниот број на лица вработени во Македонија. 

Рударството како услужна дејност варира низ годините со покачување, намалување па 

повторно покачување и бележи просечен раст од 5%. Бројот на претпријатија во 

преработувачката индустрија значително опаѓа низ годините за -8%. Во однос на 

преработувачката индустрија, гасот и енергијата бележат значителен пораст низ годините 

за 33%. Бројот на претрпијатија во градежништвото бележи просечен пораст од 1%. Кај 

трговијата од 2011 па се до 2016 година има континуирано опаѓање, кое во просек изнесува 

19%. Транспортот бележи просечен пад од -10%. Претпријатијата во делот на 

информативните услужни дејности бележат раст од 7%. Кај финансиските имаме просечен 

раст од 2%. Научните дејности бележат раст од 16%. Кај административните услужни 

дејности имаме најголем процент на опаѓање на бројот на претпријатија од -62%. Јавна 

управа бележи просечен раст од 7%. Образованието како услужна дејност бележи пораст од 

10%.  

2.4. Промени во GINI  индексот на нееднаквоста во Република Македонија и во 

индикаторите за ефикасноста на институциите 

 

Економските импликации од политичката криза прикажани во промените на реалниот 

БДП и неговите компоненти, како потрошувачката, инвестициите, извозот и увозот, како и 

учеството на секторите во економијата, стапката на економски раст, ценовните варирања 

директно се одрзуваат на социјалните аспекти на живеење. Зборуваме за сиромаштијата и 

промените во нивото на сиромаштија и секако нееднаквоста која е присутна во 

општеството. Краткиот временски период за кој зборуваме за политичката криза не бележи 

драстични промени во Лаекен индикаторите на сиромаштијата. Потртебно е да помине 

подолг временски период за да се утврди дали и како политичката криза се одразила на 

сиромаштијата во Република Македонија. Во овој дел од истражувањето се прави посебен 

осврт на доходовната нееднаквост во економијата  изразена со GINI коефициентот. 

Податоците за  GINI коефициентот и неговите промени во анализираниот перидо од 1998 

до 2015 година се презентирани во Табелата  2.3. 
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Табела 2.2. Промени во GINI индексот во Република Македонија во периодот 

1998- 2015 година 

 

Извор: ОЕЦД база на податоци, http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm 

  

 Табелата 2.3. погоре покажува дека највисок просечен раст на индексот Џини во 

Република Македонија може да се забележи во периодот од 1998 до 2000 година, кога 

индексот е зголемен за 18%, односно од 28,1 на 34,4. Високиот просечен раст на индексот 

Џини укажува на натамошно зголемување на нееднаквоста во приходите, што може да 

претставува закана за одржлив раст на економиите и социјалната благосостојба на земјите. 

Највисок просечен пад на вредноста на индексот Џини според истражувањето може да се 

најде во периодот од 2012 до 2013 година, каде Џини за набљудувачкиот период е определен 

на -12%. Намалувањето на индексот Џини може да се види како голем број мерки преземени 

Година

Коефициент 

на Џини 

индекс за 

Република 

Македонија

Раст/Пад на 

вредност на Џини 

индексот на 

Република 

Македонија

1998 28,1 /

1999 / /

2000 34,4 18%

2001 /

2002 38,8 11%

2003 39,0 1%

2004 38,9 0%

2005 39,1 1%

2006 42,8 9%

2007 / /

2008 44,2 3%

2009 43,2 -2%

2010 43,6 1%

2011 44,2 1%

2012 42,2 -2%

2013  38,5 -12%

2014 36,9 -4%

2015 35,6 -2%

Average 37,0 1%
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за намалување на нееднаквоста во приходите и сегрегација на приходите. Ова може да 

доведе до поодржлив економски раст на земјата, како и зголемување на социјалната 

благосостојба на луѓето. Во голема мера падот и растот на нееднаквоста се поврзани со 

падот и растот на економијата, меѓутоа и на повеќе фактори меѓу кои: даночниот систем, 

социјалната помош, развојот на човечкиот капитал, образованието и други.  

Политичката криза најмногу влијае на функционирањето на институциите. За таа 

цел ги анализиравме податоците на институционалните индикатори, кои ги земавме од 

базата на Светска банка. Во табелата 2.4 презентирани се податоците за контролата на 

корупцијата, ефикасноста на Владата, квалитетот на регулативата, индексот политичката 

стабилност и отсуство на насилство и тероризам и владеење на правото и слобода на 

говорот. 

Индексот на контрола на корупцијата (Control of Corruption), е индекс кој ја 

покажува перцепцијата за злоупотребата на власта, односно степенот на искористување на 

јавната власт за злоупотреба за приватни цели, вклучувајќи ситни и големи форми на 

корупција. Индексот се однесува на проценка на агрегатен показател за единици со 

нормална распределба и ранг од -2,5 до 2,5.17 Анализата на податоците за индексот во 

периодот од 2006 до 2016 година за Република Македонија се во наведениот ранг со 

негативни вредности и не се евидентирани екстремни вредности. Во периодот на 

политичката криза вредностите на овој индекс се зголемуваат и од -0,02 во 2014 година, во 

2015 година изнесува -0,26, а во 2016 е -0,31. 

Ефикасноста на владата (Government Effectiveness) како индикатор ја покажува 

перцепцијата за квалитетот на јавните услуги, квалитетот на државната служба и степенот 

на нејзината независност од политичките притисоци, квалитетот на формулирање и 

спроведување на политиката, и кредибилитетот на посветеноста на владата на таквите 

политики. И за овај индикатор се користат проценки кои се агрегатен показател, со единици 

на стандардна нормална распределба, односно кои се движат од околу -2,5 до 2,5.18 Кај овој 

индикатор се забележува позитивна промена во периодот од 2014 до 2016 година и изнесува 

0,13 во 2014 година, 0,12 во 2015 година и 0,09 во 2016 година.  

                                                           
17 Базата на Светска Банка за овој индикатор (http: //databank. worldbank.org/data/reports.aspx? Report_Name= 

WGI-Table&Id=ceea4d8b 
18 (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b
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Квалитет на регулативата (Regulative quality) е индикаторот кој ги покажува 

перцепциите за способноста на Владата да се формулираат и имплементираат соодветни 

политики и прописи кои промовираат развојот на приватниот сектор. И овде станува збор 

за проценки како агрегатен показател, во единиците на стандардна нормална распределба и 

се движат околу -2,5 до 2,5.19  

Индикаторот политичка стабилност и отсуство на насислство/тероризам (Political 

Stability and Absence of Violence/Terrorism), ја мери перцепцијата на политичка 

нестабилност и-или политички мотивирано насилство вклучувајќи и тероризам. 

Проценките ги покажуваат рангирањата на економијата за ова како агрегатен индикатор, 

исто така во стандардна нормална распределба во ранг од -2,5 до 2,5.  

Владеењето на правото (Rule of Law), ги прикажува перцепциите на субјектите за 

довербата и владеењето на правото во општеството, особено квалитетот на извршувањето 

на договорите, имотните права, полицијата и судовите, како и веројатноста за криминал и 

насилство. Проценката дава ранг на земјата на агрегатниот индикатор, во единици со 

стандардна нормална дистрибуција, односно во опсег од -2,5 до 2,5. 

Слобода на говорот и одговорноста (Voice and Accountability) ги доловуваат 

перцепции за степенот до кој граѓаните на земјата можат да учествуваат во изборот на 

нивната влада, како и слободата на изразување, слободата на здружување и слободните 

медиуми. Проценката дава резултат на земјата на агрегатниот индикатор, во единици со 

стандардна нормална дистрибуција, односно во опсег од -2,5 до 2,5. 

 

 

                                                           
19 (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b 

 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-Table&Id=ceea4d8b
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Табела 2.3. Индекси за функционирање на Владата и институциите во Република Македонија во периодот 2006 - 2016 

година 

 

 Извор: Светска Банка, Worldwide Governance Indicator, (Last Updated: 10/19/2016) 
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 Според податоците за индикаторите кои ги презентиравме во Табела 2.4. и 

податоците за макроекономските показатели направена е матрица на корелација во која се 

вкрстени податоците. На овој начин се утврдува взаемното влијание и условеност на 

стапката на економски раст, GINI индексот, инфлацијата и индикаторите за добро владеење, 

поточно за контрола на корупцијата, ефикасност на Владата, квалитет на регулативата, 

индексот на политичка стабилност и отсуство на насилство и тероризам, владеење на 

правото и слобода на говорот. Корелационата матрица користи годишни податоци за 

наведените варијабли за периодот 2006 до 2016 година за Република Македонија. 

Пресметката на статистичките параметри е направена со користење на софтверскиот пакет 

XLStat 2015 година. Добиените резултати од вкрстената матрица презентирани се во 

Табелата 2.5.  
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Табела 2.5. Резултати од корелационата матрица за индикаторите за добро владеење за Република Македонија во 

периодот 2006 - 2016 година 

 

 Извор: Сопствени пресметки 
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Од презентираните резултати може да се дојде до заклучок дека сите индикатори 

на добро владеење се во висока меѓусебна корелација. Во овој случај најсилна е врската 

помеѓу индикаторот владеење на правото и останатите индикатори на добро владеење. 

Меѓусебната корелација помеѓу индикаторите за добро владеење е висока и кај 

индикаторите ефикасност на владата и регулаториниот кавлитет. Сепак главниот фокус 

на истражувањето е корелацијата помеѓу показателите на добро владеење и 

показателите за економската активност и развој на Република Македонија. Од овој 

аспект можеме да увидиме дека индикаторот стапка на раст на БДП не е во изразита 

корелациона врска со ниту еден од факторите за добро владеење како и со останатите 

индикатори за економска активност. Резултатот може да се протолкува доколку 

навлеземе подлабоко и увидиме што го индуцираше растот на економијата во 

последната декада. Политиката на зголемени трошоци на владата идуцирана од 

домашното и надворешното задолжување и градежната експанзија како двигатели на 

економскиот раст и развој на Република Македонија, не се доволни за да се постави 

едноставна корелациона врска помеѓу стапката на раст на БДП и останатите индикатори. 

Тоа значи дека растот на БДП во услови на политичката криза може да се објасни само 

преку зголеменото државно трошење и градежната експанзија, кој повторно е во 

најголем дел иницирана од владините инвестиции во градежниптвото.  

 За  разлика од стапката на раст на БДП, индикаторот кој ја прикажува 

доходовната раслоеност во едно општество (Gini индекс) е во големa вистинска и 

негативна корелација со индикаторот кој ја претставува ефикасноста на владата. Врската 

помеѓу овие два индикатора е оправдана, во суштина на проблемот за слабото доходовно 

распределување и големите социјални разлики е можноста поточно не можноста на 

владата да интервенира во распределбата на доходот. Владата може преку поставување 

на одредени социјални решенија и соодветени даночни реформи да го намали или во 

најмала рака ублажи ефектот на социјалната сегрегација. Со оглед на тоа дека индексот 

на социјалната сегрегација е висок, а висок е и коефициентот на корелација со еден од 

индикаторите на доброто владеење, одговорноста може да се бара во ефикасноста на 

владата за решавање на ваквите негативни процеси во општеството.  

Последниот индикатор за економските активности е индикаторот за порастот на 

нивото на цените, поточно инфлацијата во Република Македонија. Со оглед на малите 

промени кои настанаа во цените во периодот на обсервација, индикаторот инфлација не 

е во корелација со ниту еден од показателите за добро владеење или пак со некој од 

показателите за економската активност. Може да се заклучи дека стабилното ниво на 
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цените во периодот на опсервација не е ефектуирано од политичките процеси кои се 

случуваа во изминатава декада.    
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3. ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Економијата на Република Македонија, претрпе голем број шокови, вклучувајќи 

ја и последната пролонгирана политичка криза, на која не и се гледа крајот. Таа почнува 

да го зема својот данок во поглед на довербата, неприспособените политики, отсуство  

на нови странски директни инвестиции и голема неизвесност. Подолгиот период на 

приспособливата фискална политика помогна во поддршката на домашната 

побарувачка, но, исто така, го исцрпи просторот за делување за да се спречат 

понатамошни шокови. 

Позитивните изгледи се крајно неизвесни по однос на враќањето на политичката 

стабилност. Процесот на политичкото одлучување и по формирањето на новата влада од 

јуни 2017 година и одржувањето на локалните избори од септември 2017 година, се уште 

не е ефективен, со изгледи за блокада и на централно и на локално ниво, иако се 

очекуваше стабилизација.  Тоа е основниот предуслов за решително зајакнување на 

јавните финансии и примена на потребните реформи за зголемување на потенцијалот на 

економијата на среден рок.  

      Оттука, согледувањето на фискалните последици од последната политичка криза 

во овој период е неможно. Треба да се анализираат достапните податоци од почетокот 

на кризата до сега, значи за периодот 2014-2017 година, која се уште не е завршена, не е 

усвоен новиот буџет, нема договор и не се донесени основните реформски пакети кои 

произлегуваат од договорите за решавање на политичката криза во земјата и брзо 

интегрирање во ЕУ и НАТО. 

      Инаку, просторот на фискалната политика значително се намали во услови на 

зголемување на ризиците. Јавниот долг двојно се зголеми од 2008 година наваму и се 

предвидува да достигне 50 отсто од БДП оваа година и над 50% во наредните години. 

Брзиот пораст на јавниот долг се должи најмногу на зголемувањето на примарните 

дефицити кои, пак, се одраз на комбинација од ниски даночни стапки и ниската 

ефикасност на наплатата на приходната страна, и неефикасноста на социјалната 

потрошувачка, трансферите и субвенциите на страната на трошоците.  
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3.1. Импликациите по јавните приходи во Република Македонија 

 

Доколку ја започнеме анализата од нивото на јавните приходи веднаш може да се 

забележи дека имаат тенденција на континуирано намалување, од 29,59% во 2012 

година, до нивото од 27,88% од БДП во 2016 година, што претставува намалување од 

скоро 2 п.п. од БДП. Главна причина за тоа се секако даноците и придонесите, кои од 

ниво 25,15% од БДП во 2012 година, до 2016 година се намалени на 23,35% од БДП или 

за околу 2 п.п. од БДП, што во услови на ненамалување на јавните расходи веднаш 

укажува на нужни дефицити во фискалната политика од околу 3% од БДП, а со самото 

тоа и нужно зголемување на јавниот долг. Секако при вакви тенденции, следното 

прашање кое се поставува е одржливоста на фискалната политика или јавните финансии 

на долг рок.  

 

Табела 3.1. Приходи во Буџетот на РМ и нивна структура, како и релативни големини во 

однос на БДП (2014-2017) 

(во милиони денари и % од БДП) 

година Вкуп

ни 

приходи 

на Буџет 

на РМ 

Вкуп

но 

приходи 

на Буџет 

на РМ 

како % 

од БДП 

Дан

оци 

% 

учество во 

вкупните 

приходи 

Придон

еси 

% 

учество во 

вкупните 

приходи 

Вкупн

о даноци и 

придонеси 

% 

учество во 

вкупните 

приходи 

Номи

нален БДП 

Вкуп

но 

даноци и 

придонес

и како % 

во БДП  

2012 138.115 29.59% 76.617 55,47% 40.765 29,52% 117.382 84,99% 

466.70

3 25,15% 

2013 140.248 27.94% 78.553 56,01% 42.438 30,26% 120.991 86.27% 

501.89

1 24,11% 

2014 145.929 27,66% 85.125 58,33% 44.185 30,28% 129.310 88,61% 

527.63

1 24,51% 

2015 161.207 28,78% 92.926 57,64% 47.900 29,71% 140.826 87,36% 

560.14

8 25,14% 

2016 169.356 27,88% 100.062 59,08% 50.300 29,70% 150.362 88,78% 

607.45

2 24,75% 

2017* 160.711 26.34% 95.039 59,14% 47.416 29.50% 142.455 88.64% 

610.00

0 23,35% 

* податоците се за периодот I-XI 

**номиналниот бдп за 2017 е проценет  

Извор: сопствени пресметки врз основа на податоци од Министерство за финансии (www.finance.gov.mk) 

http://www.finance.gov.mk/
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Ваквото движење на јавните приходи во вкупниот буџет повторно не враќа на 

прашањето дали даночните приходи, вклучително и придонесите се на доволно ниво за 

финансирање на јавните расходи и дали нивното намалување низ годините било 

оправдано, од една страна, и, од друга страна, колку поновото намалување е резултат на 

политичката криза, ако се има предвид фактот од намалување на економската активност 

преку сите главни економски индикатори. Ова дотолку повеќе што намалените приходи 

од даноци и придонеси не се надоместени од други извори на приходи, како капитални 

приходи, неданочни приходи, грантови и сл. Ваквата тенденција јасно може да се 

согледа од Графиконот 3.1, од каде јасно е видливо дека намалувањето на вкупните јавни 

приходи оди паралелно со намалувањето на приходите од даноци и придонеси20, со тоа 

што до 2011 година имаме намалување на стапките, а потоа следуваат бројни 

олеснувања за странските инвеститори во процесот на привлекување на СДИ, а во 

последните две години, исклучиво како резултат на политичката состојба во земјата. 

 

Графикон 3.1. Движење на вкупни приходи на Буџет на РМ и вкупни даноци и 

придонеси, искажани како % од БДП, во период од 2006 до 2016 година 

 

 

Извор: сопствени пресметки врз основа на податоци од Министерство за финансии (www.finance.gov.mk) 

 

Оттука може да се извлече главниот заклучок дека во Република Македонија 

даночното оптеретување е ниско компарирано со останатите земји, уште во 2006 година, 

                                                           
20Која следуваше од 2007 година, веднаш по измената на политиката за данокот на добивка и персоналниот 

данок, или воведувањето на т.н. „рамен данок“, односно нивно намалување и изедначување на стапка од 

10%.  

  

31,07%
32,88%

30,99% 30,22% 29,55% 29,59%
27,94% 27,66%

28,78%
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27,04% 27,74%
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25,71% 25,56% 25,15%
24,11% 24,51% 25,14% 24,75%

20,00%
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Вкупно приходи на Буџет на РМ како % од БДП

Вкупно даноци и придонеси како % во БДП 
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дека реформите во даночната политика, кои од 2007 година се спроведуваа дале само 

краткорочен позитивен ефект гледано преку порастот на даночните приходи, а со тоа и 

на вкупните јавни приходи во 2008 година, за да потоа бележат континуирана тенденција 

на намалување, позиционирајќи се на нивото под 25% од БДП, или под 28% од вкупните 

приходи, што е за 10 п.п пониско ниво на јавни приходи од БДП од земјите членки на 

OECD, чиј просек изнесува 38% од БДП.  

 

3.2. Импликации  по  јавните расходи 

 

Јавните расходи претставуваат трошење на буџетските средства кои државата 

ги обезбедува во форма на јавни приходи, а кои се неопходни за непречено 

функционирање на државата и остварувањето на нејзините функции. 

Преку јавните расходи се плаќа јавната администрација, одбраната, судството, 

обезбедувањето на јавниот ред и безбедност, се врши финансирање на државната 

потрошувачка, тековна и инвестициона, социјалната политика, здравството, 

образованието, субвенциите, односно тие ги опфаќаат сите трошоци/издатоци 

неопходни за реализирањето на државата како ентитет. Притоа, во зависност од типот 

на државата зависи и опсегот на финансирање преку јавните приходи. Па така, 

современите неевропски капиталистички држави ги вршат класичните јавни функции за 

кои државата поседува апсолутен монопол, а се финансираат целосно преку средствата 

кои ги обезбедила државата во форма на јавни приходи и како такви се мали по обем, 

додека, други финансираат поширок опсег на јавни услуги со повисоко ниво на зафаќања 

од БДП, што дава индикација за големината на јавниот сектор21. Во светската економија 

порастот на јавните расходи во однос на БДП претставува тенденција која е 

карактеристична за сите земји во светот. 

                                                           
21 Расходите на Општа влада во 2013 година во земјите на OECD изнесуваа во просек околу 41,9% од БДП. 

Грција (60,1%), Словенија (59,7%) и Финска (57,8%) имаат највисоки трошоци, додека Кореја (31,8%) и 

Мексико (24,4%) трошат најмалку. Во периодот помеѓу 2007 и 2009 владините расходи се зголемиле во 

просек за 5,4 п.п., најмногу поради мерките да се сузбијат ефектите од глобалната финансиска и економска 

криза. Најголемо зголемување е забележано во Естонија (за 11,7 п.п.) и Ирска (11,6 п.п.), додека, пак, во 

Израел (0,6 п.п.) е забележано благо намалување.  Во 2014 година највисоки расходи се забележуваат во 

Финска (58,7%), Франција (57,3%) и Данска (57,2%). Извор: OECD.  (2015), General government expenditures 

2007, 2009,  2013 and 2014, in Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris. 

 

 



40 
 

Инаку, познато е дека јавните расходи се помалку флексибилни во споредба со 

јавните приходи, тие, исто така, се сензитивни на економскиот раст поврзан со 

деловниот циклус и ги рефлектираат историските и тековните политички одлуки. Тоа е 

така затоа што во владините трошоци се содржани повеќе ставки, како што се 

капиталните трошоци, плаќањата за социјални надоместоци, платите на 

администрацијата, плаќањето на камата по земените кредити и субвенции.  

Подолу во Табела 3.2. е дадена серија на податоци за расходите на Буџетот на 

Република Македонија, која согласно GFSM методологијата е дефинирана како 

Централна влада, а согласно економската категоризација на расходите. 

 

Табела 3.2. Движење на расходи на Буџет на РМ, во милиони денари и како % од 

БДП, во период од 2013 до 2017 година 

 

Ставка/година        2013 2014 2015 2016 201722 

      

ВКУПНИ РАСХОДИ        159.505 168.063 180.632 185.407 173.895 

    Тековни трошоци        142.894 150.440 161.965 168.433 160.025 

       Плати и 

надоместоци 

       

22.566 23.096 24.685 25.958 

 

23.981 

       Стоки и услуги        14.877 15.467 18.088 16.702 13.158 

       Трансфери        100.845 106.787 112.734 118.902 114.792 

         Трансфери (ССП)        1.011 962 1.592 1.517  

         Социјални 

трансфери 

       

74.250 78.367 82.903 89.005 

 

86.292 

             Фонд за ПИОМ        44.954 48.073 50.285 54.622       53.176 

             Агенција за 

вработување 

       

1.935 1.702 1.482 1.216 

 

1.106 

             Социјална помош        5.941 6.462 7.489 7.571 7.545 

             Здравствена 

заштита 

       

21.420 22.130 23.647 25.596 

 

24.465 

         Други трансфери        25.584 27.458 28.239 28.380 26.820 

       Каматни плаќања        4.606 5.090 6.458 6.871 6.432 

    Капитални трошоци        16.611 17.623 18.667 16.974 11.526 

      

ВКУПНИ РАСХОДИ        32% 32% 32% 31% 28.51% 

                                                           
22 За период I-XI  
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    Тековни трошоци        28% 29% 29% 28% 26.23% 

       Плати и 

надоместоци 

       

4% 4% 4% 4% 

 

3.93% 

       Стоки и услуги        3% 3% 3% 3% 2.16% 

       Трансфери        20% 20% 20% 20% 18.81% 

         Трансфери (ССП)        0% 0% 0% 0%  

         Социјални 

трансфери 

       

15% 15% 15% 15% 

 

14.14% 

             Фонд за ПИОМ        9% 9% 9% 9% 8.72% 

             Агенција за 

вработување 

       

0% 0% 0% 0% 

 

1.8% 

             Социјална помош        1% 1% 1% 1% 1.23 

             Здравствена 

заштита 

       

4% 4% 4% 4% 

 

4.01% 

         Други трансфери        5% 5% 5% 5% 4.40% 

       Каматни плаќања        1% 1% 1% 1% 1.05% 

    Капитални трошоци        3% 3% 3% 3% 1.89% 

Извор: сопствени пресметки врз основа на податоци од Министерство за финансии ( www.finance.gov.mk) 

 

Тоа што на прв поглед се забележува од серијата на податоци дадена во 

претходната табела е падот на нивото на јавните расходи, искажани како % од БДП, и 

тоа од 32% од БДП во 2013 година, на ниво од околу 29 % од БДП во 2016 година или 

за 3 п.п. од БДП. Ваквото движење се чини дека е нужно, т.е. доаѓа како резултат на 

падот на јавните приходи, движење кое го согледавме во претходниот наслов на овој 

труд. Но, истовремено, за последните две години е резултат исклучиво на политичката 

криза, двата круга на избори за кои има ограничувања со Изборниот законик.  Тоа е 

забележливо скоро кај сите видови расходи, а најмногу на намалувањето на расходите 

за капитални трошоци од 3% од БДП во 2013 година на1,89 % од БДП во 2017 година.  

Доколку се спореди висината на јавните расходи во РМ со просекот од земјите од 

OECD, важи истата констатација како и за јавните приходи, а тоа е дека нивото е далеку 

под просекот (34% од БДП во 2013 година, наспроти просекот од 41,9% од БДП во истата 

година). Заклучокот е дека Македонија се наоѓа на екстремот на ниски нивоа на јавни 

расходи, слични на оние во Кореа, Индија и Индонезија. 

Освен тоа, самата стуктура на јавните расходи упатува на областите каде е 

потребно реструктурирање на јавните расходи, или каде се потребни реформи во смисла 

на намалување на непродуктивни расходи, како плати и надоместоци, стоки и услуги, за 
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сметка на зголемување на капиталните расходи, како и на социјалните трансфери. Така 

на пример, во анализа на јавните расходи и на трансферите треба да се има предвид и 

нивото на расходи наменети за финансирање на јавното здравство, кое е на многу ниско 

ниво споредено со расходите за здравство во светски рамки, особено на земјите од ЕУ 

чиј просек во 2013 година беше 9,5% од БДП, додека во земјата тие беа некаде на нивото 

од 6,1% (4% јавни и останато од приватни извори)23. 

 

3.3.  Импликации по дефицит и јавен долг 

 

Третата клучна компонента на јавните финансии, покрај јавните приходи и 

јавните расходи претставува дефицитот или суфицитот во јавните финансии. Но, оваа 

компонента, заедно со јавниот долг е најважна и ја одразува владината економска и 

фискална политика. 

Во модерната фискална теорија се разграничуваат два вида на дефицит, и тоа24: 

 Структурен буџетски дефицит, кој настанува како резултат на експанзивна 

дискрециона фискална политика со цел стабилизирање на економијата 

(намалување на даноци, зголемување на потрошувачката или комбинација на 

овие две мерки); 

 Цикличките буџетски дефицити, се последица на автоматските стабилизатори 

во ситуација кога циклично фазата на експанзија преминала во фаза на рецесија. 

  Со други зборови, при прикажувањето на податоците за фискалните салда 

(дефицитите/суфицитите) во буџетите на земјите, вообичаено се прикажуваат и двете 

големини, структурен дефицит, како и циклично-прилагодено буџетско салдо. Имено, 

економската активност во текот на времето има тенденција на раст, но при движењето 

на трендната патека вообичаено флуктира над и под долгорочниот тренд. Ваквите 

циклични движења во економијата се рефлектираат и врз фискалните движења, преку 

автоматските стабилизатори. Со цел исклучување на ефектите од флуктуациите на 

економската активност врз фискалните индикатори и оцена на основната фискална 

позиција на земјата, се врши пресметка и анализа на циклично прилагодениот буџетски 

дефицит. Циклично прилагоденото салдо се добива преку прилагодување на буџетските 

                                                           
23 Податоци од WHO and European Observatory on Health Systems and Policies, Health system review, Macedonia, Health 

systems in Transition Vol 19, No. 3, WHO and European Observatory on Health Systems and Policies, 2017.  
24 Таки Фити,  Економија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет, Скопје, 2010 
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приходи и на буџетските расходи за ефектот на отстапување на потенцијалниот од 

фактичкиот БДП, со прилагодување на агрегатно ниво.  

Согласно Законот за буџети на Република Македонија, буџетскиот дефицит е 

дефиниран како „негативна разлика меѓу планираните, односно наплатените приходи и 

одобрените средства, односно расходи и истиот се финансира со обезбедени средства од 

други приливи“25.  Долгот за даден период претставува збир на сите минати дефицити 

на буџетот. Долгот претставува кумулативен вишок од минатото трошење и минатите 

приходи. Затоа во годината на дефицит, долгот се зголемува, во годината на суфицит, 

долгот опаѓа.  

Анализирајќи ги податоците за примарното салдо и каматните плаќања, од 2006 

година до 2015 година, се извлекува заклучокот дека Република Македонија е сеуште во 

„сигурната“ зона, со оглед дека иако бележат континуиран пораст каматните плаќања се 

сеуште на околу 1% од БДП,  во споредба со земјите на OECD каде просекот изнесува 

2,9% од БДП. 

Но, прашањето за оддржливоста на јавните финансии е покомплексно, односно 

во анализата, покрај примарните салда и висината на каматните плаќања, кои додадени 

на истото доведуваат до структурни дефицити, потребно е да се додаде и варијаблата за 

висината на јавниот долг, структурата на истиот и.т.н.  

 

 

Извор: сопствени пресметки врз основа на податоци од Министерство за финансии (www.finance.gov.mk) 

 

                                                           
25 Закон за буџетите (Службен весник на РМ 64/05,...192/15), член 2 став 25 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Структурен суфицит/дефицит -0,51% 0,58% -0,92% -2,63% -2,41% -2,47% -3,81% -3,84% -4,21% -3,47%

Каматни плаќања 0,94% 0,78% 0,64% 0,59% 0,73% 0,75% 0,90% 0,92% 0,97% 1,15%

Примарно буџетско салдо 0,43% 1,36% -0,28% -2,04% -1,69% -1,73% -2,90% -2,92% -3,24% -2,31%
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Графикон 3.2. Структурно и примарно буџетско салдо на Буџет на РМ и 

каматни плаќања (2006-2015), во % од БДП
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           Како што може да се види од горниот Графикон 3.2, во 2012 година се остварува 

највисок дефицит дотогаш од -3,8% од БДП, што претставува дефицит над 

Мастрихтшките критериуми26 усвоени од земјите на Европската унија (за буџетски 

дефицит од максимум 3% од БДП), што продолжува и во наредните години (од 2013 до 

2015 година (-3,8%, -4,2%, -3,5% од БДП, респективно), за да во 2016 година падне на -

2,7%, со можност за понизок исход во 2017 година . Во истата 2012 година, повторно се 

остварува минимален негативен раст на БДП од -0,5% што доведува до заклучок дека 

фискалната експанзија не помогнала многу во зголемување на растот на БДП. 

Експанзивната политика во овие години се чини дека делува и во следните години 

повторно го враќа позитивниот раст на БДП, од 2,9% во 2013 година на 3,8% во 2015 

година. Во 2016 година се чини дека се постигнува постепена фискална консолидација, 

но ова е година во која се очекуваше расплет на политичката криза со првично 

најавените предвремени парламентарни избори во месец јуни, за да тие се одложат за 

крајот на годината, а заради тоа останат нереализирани расходите што беа спречени да 

се реализираат со изборното законодавство, како што беа субвенциите, капиталните 

расходи, новите вработувања и сл., како и кумулирање на неплатените, а доспеани 

обврски. 

          Соочени со двојна криза од кризата во 2008 година, Владата се реши за водење на 

експанзивна фискална политика, која помогна да се одржи растот и вработувањето, но 

резултираше со зголемување на јавниот долг од мали до умерени нивоа. Оттогаш, 

јавниот долг постепено се зголемува на 46 проценти во 2014 година, што е уште под 

просекот на ЈИЕ6 од 52,6 проценти во 2014 година, што би значело дека  нивото на јавен 

долг од 2008 година до 2017 години е речиси дуплирано и вратено на нивото на јавен 

долг после конфликтот во 2002 година. Во Графикон 3.3 е дадена состојбата на државен 

и јавен долг во периодот од 2002 до првиот квартал на 2017 година, изразена како % од 

БДП. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Познати и како "euro convergence criteria", а тоа се пет критериуми кои секоја земја членка на ЕУ треба да ги исполни 

за да влезе во третата фаза од Европската Монетарна Унија (EMU) и да го усвои еврото како своја валута. Еден од 5-

те критериуми е максимален фискален дефицит од 3% од БДП, додека критериумот за долгот е максимум 60% од 

БДП. 
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Графикон 3.3.  Состојбата на државен и јавен долг во периодот од 2002 до вториот 

квартал на 2017 година, во % од БДП 

 

 

Од графиконот даден погоре може да се заклучи дека во годините од 2002 до 2016 година 

присутни се различни тенденции. Имено од 2002 до 2008 јавниот долг бележи 

тенденција на намалување, од 45,7% од БДП во 2002 на 23% од БДП во 2008 година. За 

да оттаму повторно започне со тенденција на континуирано зголемување и во 2016 

година со 47,8% од БДП го надминува нивото од 2002 година, а повеќе од двојно се 

зголемува во однос на неговото намалено ниво во 2008 година.   

Додека во овој графикон се прикажани релативните вредности, номиналните 

вредности на долгот изразени во милиони евра и неговото движење се прикажани во 

Графикон 3.4. 
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Графикон 3.4. Состојбата на државен и јавен долг во периодот од 2002 до вториот 

квартал на 2017 година, во милиони евра 

 

 

          Гледајќи ги номиналните вредности, состојбата на пораст на јавниот долг е 

полоша, со оглед дека номиналното ниво се зголемило повеќе од тројно, или од ниво на 

јавен долг во износ од 1.558 мил.евра во 2002 година се зголемило на ниво на долг во 

износ од 4.711 мил.евра на крајот на 2016 година. Во структурата на јавниот долг, пак,  

постојано доминира надворешниот долг и ваквата состојба не е промената, т.е. се 

одржува во периодот од 2002 до 2016 година, со учество на надворешниот долг од 63% 

на учество од 64%, за да веќе во вториот квартал од 2017 година се врати на учество од 

63%. Движењата на надворешниот и надворешниот долг одат паралелно, т.е. тие од 2009 

година наваму се со тенденција на зголемување, но со поизраена тенденција на 

номинално зголемување на надворешниот долг, пред сè, поради издавањето на 

Еврообврзници секоја година, од 2014 до 2017 година. 

            Од предходно презентираните податоци може да се заклучи дека и дефицитите и 

долгот во овие кризни години не беа соодветно управувани, ниту, пак, се започна со 

сериозни структурни реформи, ниту, пак со реформи во управувањето со јавните 

финансии.  Во услови на нерешена политичка ситуација и послаб раст, се посочува27 на 

донесување високо квалитетни мерки во однос на приходите и расходите со цел да се 

изгради простор за фискалната политика и да се овозможи јавниот долг да остане под 50 

отсто од БДП. 

                                                           
27 Главно од извештаите на ММФ и Светска банка за 2017 година. 
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4. ВЛИЈАНИЕ НА ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА  ВРЗ  НАДВОРЕШНАТА 

ТРГОВИЈА  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

4.1. Обем  на  надворешно-трговската  размена  на  Република  Македонија во 

периодот 2013-2016 

 

 Политичката криза во Република Македонија која зеде посериозен замав во 2015 

и 2016 година повлече голема загриженост околу ефектите врз економијата, посебно во 

однос на растот на реалниот сектор, што непосредно се поврзува и со надворешно-

трговските текови. Иако надворешната трговија опфаќа многу поширок сегмент, 

односно не е исклучиво поврзана со производството, сепак, движењето на економскиот 

раст е значаен индикатор за перформансите на страната на извозот/увозот. Податоците 

од Државниот завод за статистика на Република Македонија покажуваат позитивни 

индикатори на БДП за време на политичката криза, односно, иако е забележано извесно 

потфрлување од планираните стапки на БДП, сепак реалниот раст од 3.8% во 2015 и 

2.9% во 2016 се сметаат за солидни во ситуација на политички вакуум. Споредено со 

претходните години (3.5% во 2014 и 2.7% во 2013), може да се коментира дека кризата 

не остави големи последици врз растот. Оттаму, реално е да се очекува дека ниту во 

доменот на надворешната трговија нема посериозни последици од кризата, имајќи 

предвид дека надворешната трговија се одвиваше без пречки во форма на затворени 

граници или сериозно попречување на транспортните рути низ земјата, ниту пак имаше 

промена на курсот на денарот и ограничување на банкарските операции, што директно 

би влијаеле на трговските текови.   
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Табела 4.1. Извоз и увоз на Република Македонија во периодот 2013-2016 

(во илјади евра) 

 2013  2014  2015  2016  

 извоз увоз извоз увоз извоз увоз извоз увоз 

Свет 3235206 4983279 3746608 5504524 4051230 5776935 4329267 6106727 

ЕУ 28 2350292 3125326 2866833 3490312 3126255 3586026 3459045 3783552 

Западен 

Балкан 

568775 495160 521859 565856 509141 569504 538565 599007 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија, Соопштенија за 

надворешна трговија бр. 7.1.16.05 и 7.1.17.02 

 

 На Табела 4.1. се прикажани податоци за вкупниот извоз и увоз на Република 

Македонија, како и податоци за надворешно-трговските текови со ЕУ28 и земјите од 

регионот (Албанија, БиХ, Косово, Србија и Црна Гора). Овие две групи на земји се 

избрани зашто ЕУ28 учествувала со  80% и 62% во вкупниот македонски извоз и увоз во 

2016 година, додека земјите од регионот учествувале со 12% и 10%, соодветно. 

Податоците се дадени за периодот 2013-2016 година, со цел да се добие претстава за 

состојбите во надворешно-трговската размена пред и за време на кризата.  

 Од податоците во Табела 4.1. се забележува дека вкупниот извоз и увоз бележат 

континуиран раст во анализираниот период, а истото важи и за надворешно-трговските 

индикатори во однос на ЕУ 28. Единствено се забележува извесен пад на извозот кон 

земјите од Западен Балкан во периодот 2013-2015 година, додека во 2016 година е 

забележана нагорна траекторија на извозните активности кон земјите од регионот. На 

страната на увозот од Западен Балкан, евидентиран е растечки тренд во целиот период. 

Илустративен приказ на движењето на извозот и увозот во периодот 2013-2016 година 

се дадени на Графикон 4.1. (извоз) и Графикон 4.2. (увоз). 
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Графикон 4.1. Извоз на Република Македонија 2013-2016   (во илјади евра) 

       Извор: Табела 4.1.   

 

 Од Графиконот 1 јасно се гледа дека вкупниот извоз и извозот во ЕУ28 имаат 

скоро идентична линија на раст. Тоа е очекувано, имајќи предвид дека повеќе од 3/4 од 

македонскиот извоз се пласира во земјите од ЕУ. Притоа, голем удел во растот на 

македонскиот извоз имаат странските директни инвестиции во Република Македонија, 

главно од областа на автомобилската индустрија. Согласно Државниот завод за 

статистика, трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е 

учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, 

сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, 

фероникелот и облеката.28 Ова е значаен податок при анализата на надворешно-

трговската размена на Република Македонија за време на политичката криза затоа што 

укажува на тоа дека компаниите, особено странските, воопшто не сопреле со своите 

оперативни активности, односно производството и извозот продолжиле да се одвиваат 

дури и со засилено темпо.  

   Во однос на увозот, графиконот 4.2. покажува помала зависност на македонскиот 

увоз од ЕУ, односно, евидентно е дека освен ЕУ28 и земјите од регионот, увозот се врши 

и од други дестинации. Притоа, како важни увозни партнери се јавуваат Кина и Турција, 

од каде потекнувал околу 11.3% од извозот во 2016 година (6.2% од Кина и 1.1% од 

Турција). 

                                                           
28 http://www.stat.gov.mk/pdf/2017/7.1.17.02.pdf 
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            Согласно Државниот завод за статистика, во увозот најмногу се застапени 

платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата 

добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од  

 

Графикон 4.2. Увоз на Република Македонија 2013-2016 (во илјада евра) 

                     Извор: Табела 4.1. 

 

платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електричната 

енергија.29 Ваквата структура на увозот покажува дека и тој, како и извозот, е директно 

зависен од оперативните активности на странските компании присутни во Република 

Македонија, имајќи предвид дека нивните производни процеси зависат од материјали и 

суровини од увоз, претежно од компании поврзани во т.н. синџири на набавка. Ова е, 

исто така, важно во контекст на политичката криза во земјата зашто синџирите на 

набавка повлекуваат поголема изложеност на земјата на надворешно-трговски план, а 

воедно можат да значат и поголема опасност во смисла на изолирање на надворешно-

трговските партнери од странство, доколку направат проценка дека е опасно да работат 

со фирми од земја каде има политичка криза. Со оглед на тоа што немаше застој, ниту 

намалување на увозот, туку напротив пораст, ваквата ситуација покажува дека 

политичката криза во Република Македонија не била ставена во категоријата на 

алармантни состојби од страна на странските компании.   

                                                           
29 Исто. 
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 Во контекст на наведените состојби во однос на извозот и увозот, многу е важно 

што земјата ја задржа макроекономската стабилност, односно немаше поместувања во 

однос на курсот на денарот, ниту пак беа регистрирани посериозни инфлаторни 

движења, а во однос на банкарскиот сектор, Народната банка на Република Македонија 

обезбеди гаранции за да се спречи неговото дестабилизирање. Тоа на домашните и 

странските компании им обезбеди сигурност дека политичката криза нема да доведе до 

разнишување на главните столбови на макроекономската стабилност, што, заедно со 

поддршката од меѓународната заедница за решавање на кризата и импулсите што таа ги 

испраќаше дека кризата ќе има мирно разрешување, обезбеди релативно нормално 

функционирање на економијата, како и пораст на извозот и увозот. 

 

4.2. Структура на надворешната трговија на Република Македонија по производи 

 

 При анализата на надворешно-трговската размена на земјата и нејзината 

евентуална корелација со политичката криза од 2014-2015 година, агрегираните 

податоци за извозот и увозот покажуваат дека кризата немала влијание врз 

надворешната трговија. Погоре се наброени производите кои најмногу се извезуваат 

од/увезуваат во Република Македонија и даден е коментар во однос на значењето на 

странските директни инвестиции во земјата од каде потекнува најголем дел од 

реализираниот извоз/увоз. Во продолжение е направен осврт на 10-те групи на 

производи со најголемо учество во македонскиот извоз и увоз со цел да се види какви 

промени имало по категории на производи во анализираниот период и дали структурата 

на надворешната трговија на Република Македонија може да се анализира во контекст 

на влијанието на политичката криза врз определени сектори. При анализата се користени 

податоци од Центарот за меѓународна трговија при УНКТАД. 

 Податоците дадени во Табела 4.2. покажуваат дека на првите пет групи на 

производи отпаѓа повеќе од 60% од вкупниот извоз на Република Македонија во 2016 

година. Притоа, карактеристичен е порастот на учеството во вкупниот извоз на 

различните хемиски производи на 20.4% во 2016, споредено со 15% во 2013, како и на 

машините, механичките апарати и деловите чие учество во вкупниот извоз пораснало од 

7.1% во 2013 на 12.5% во 2016. Понатаму, пораст има и кај третата група на производи 

според вредноста на извозот во 2016, чие учество во вкупниот извоз пораснало од 4.8% 

на 11% во периодот 2013-2016 година. 
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Табела 4.2. Структура на македонскиот извоз според десетте групи на производи 

со  најголемо учество во извозот (во илјади евра) 

 2013 2014 2015 2016 

Вкупен извоз 3235206 3746608 4051230 4329267 

Различни хемиски производи 483985 653320 778775 882779 

Машини, механички апарати и 

делови 
229847 349823 465555 541465 

Електрични машини, опрема и 

делови 
155265 332062 405799 480631 

Текстилни производи, со 

исклучок на плетени работи  
370751 395810 375776 365488 

Железо и челик 544435 498868 459841 326172 

Возила, освен железнички или 

трамвајски шини, делови и  

додатоци 

35796 90349 109886 164065 

Производи од железо и челик 118701 108700 115698 148622 

Мебел, кревети, душеци, 

перници, итн. 
49692 75951 118605 145879 

Тутун и заменски тутунски 

производи 
137102 109998 96495 118447 

Руда, згура и пепел 134278 129907 125556 113388 

  Извор: https://www.trademap.org 

 

 За сметка на порастот забележан кај овие три групи, учеството на железото и 

челикот, како и текстилните производи значително опаднало: од 16.8% (2013) на 7.5% 

(2016) за првата категорија и од 11.5% (2013) на 8.5% (2016) за текстилот. Металната и 

текстилната индустрија долго време беа водечки извозни индустрии од Република 

Македонија, а губењето на нивниот примат првенствено се должи на новоотворените 

странски инвестиции кои работат во областа на автомобилската индустрија и 

произведуваат разни делови од првите три групи на извозни производи. Меѓутоа, 

карактеристично е и тоа што кај текстилот, а посебно кај железото и челикот опаѓа 

https://www.trademap.org/
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вредноста на извозот во анализираниот период, што делумно се должи на пазарните 

ценовни движења, посебно во однос на металите.  

 Од Табела 4.2. е евидентно дека кај првите три групи има многу голем пораст во 

анализираниот период 2013-2016 година, односно извозот на хемиските производи се 

зголемил скоро двојно, а кај другите две категории растот е повеќе од двапати, односно 

трипати. Со ваквиот пораст доаѓа до промена на структурата на македонскиот извоз, 

така што македонскиот извоз станува зависен од странските компании, што значи дека 

доколку се случи застој или прекин на нивната работа, извозот драматично би паднал. 

Оттука, доколку се направи анализа на извозот со апстрахирање на главните групи на 

производи што потекнуваат од странските компании, би се добила слика на стагнација 

или пад на извозот, имајќи го предвид драстичниот пад на извозот од носечката гранка 

- металската индустрија во 2016. Во таа смисла, иако е наведено дека падот е главно 

заради берзанските промени на цените на металите, сепак, фактичките податоци 

покажуваат дека извозот за време на политичката криза би опаднал. Намалувањето на 

вредноста на производството во металната индустрија би имало негативен одраз и врз 

БДП, доколку не се земат во предвид оперативните активности на странските компании. 

Оттука, јасно е дека сликата за извозот без странските компании би била сосема 

поинаква.  
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Табела 4.3. Структура на македонскиот увоз според  десетте групи на производи 

со  најголемо  учество во увозот (во илјади евра) 

      

 2013 2014 2015 2016 

Вкупен увоз 4983279 5504524 5776935 6106727 

Природни или огледувани 

бисери, скапоцени или 

полускапоцени камења, 

скапоцени метали, итн. 

397411 631621 670185 755171 

Минерални горива, 

минерални масла и нивни 

производи; електрична 

енергија, итн.  

809894 792455 628650 550964 

Електрични машини, 

опрема и делови 

331461 424892 477104 535153 

Машини, механички 

апарати и делови 

339349 364914 412775 438875 

Железо и челик 273679 295375 285212 311124 

Возила, освен железнички 

или трамвајски шини, 

делови и  додатоци 

198585 233384 258327 310622 

Пластика и пластични 

производи 

210704 222847 248964 263901 

Керамички производи 83440 126206 188701 255359 

Различни хемиски 

производи 

67126 75814 113199 150209 

Фармацевтски производи 122850 129111 127170 141436 

Извор: https://www.trademap.org 

 

https://www.trademap.org/
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Податоците дадени во Табела 4.3. покажуваат подиверзифицирана структура на увозот 

во однос на извозот, имајќи предвид дека првите пет групи на увозни производи чинат 

околу 42% од вкупниот увоз во 2016 година. Промените кои во анализираниот период 

беа забележани на страната на извозот, соодветно се пресликани и на страната на увозот. 

Имено, главната група на увозни производи ја чинат скапоцените или полускапоцените 

камења, скапоцени метали, итн., пред сè благодарение на увозот на платина која се 

користи во производството на катализатори во автомобилската индустрија.  Оваа група 

бележи учество од 12.3% во вкупниот увоз во 2016, споредено со учеството од 8% во 

2013. Исто така, значаен пораст има и кај групата електрични машини, опрема и делови, 

како и машини, механички апарати и делови, што непосредно се поврзува со потребната 

опрема и суровини за производството на странските компании во Република 

Македонија. Значаен пад има кај категоријата на минерални горива, електрична 

енергија, итн. што главно се должи на берзанските движења на цените на овие 

производи. 

 Ако се анализира увозот со апстрахирање на уделот што го имаат странските 

компании во Република Македонија, и тука може да се коментира дека би се добила 

поинаква слика, имајќи го предвид падот на увозот во една од носечките увозни гранки 

која е суштинска за функционирањето на националната економија во целост, а тоа е 

гранката на минерални горива, електрична енергија. Во таа смисла, наведено е дека 

падот главно се должи на берзанските промени на цените, главно на нафтата, но, сепак, 

фактичките податоци покажуваат дека увозот за време на политичката криза би 

стагнирал или опаднал. Ова е така зашто индустриите во кои оперираат странските 

компании се високо увозно зависни во однос на опремата и суровинита, односно растот 

на нивниот извоз се пресликува и на страната на увозот што повлекува да расте увозот 

во групите на производи кои се непосредно поврзани со нивните дејности. Оттука, и во 

однос на увозот, јасно е дека сликата без странските компании би била поинаква.  

 Анализата на структурата на надворешната трговија по групи на производи 

потврдува дека растот на двата текови на размената се должи главно на оперативните 

активности на странските компании. Фактот што странските компании не реагираа на 

политичката криза во смисла на прекин или дури и селење на бизнисот е клучниот 

момент за добрата слика на надворешната трговија во анализираниот период. Сепак, тоа 

не значи дека кризата не била со внимание следена од овие компании. Тоа што немало 

суштинска реакција на кризата од нивна страна главно произлегува од тоа што загубите 

од прекин на работата и комплицираноста на процесот на селење на компанијата се 
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многу големи заради што преземањето на било какви активности во оваа смисла се 

одлага сè додека кризата не достигне многу сериозни размери. Благодарение на тоа што 

кризата во Република Македонија заврши пред да дојде во алармантна фаза за бизнисот, 

главните економски индикатори - БДП и посебно, надворешната трговија покажаа 

позитивни резултати. Меѓутоа, структурата на надворешната трговија во која 

доминираат производите од странските компании упатува на високата зависност на 

надворешно-трговската размена од компании со седиште во друга земја, заради што 

мора да се посвети внимание тие да се задржат во земјата, да се поттикне поврзувањето 

на домашните со странските компании во т.н. економии на англомерација во кои 

странските компании многу потешко се селат од земјата каде инвестирале, како и да се 

поттикнат домашните инвестиции со цел да имаат поголем удел во извозот.  

 

4.3.  Инвестициите и надворешно-трговската размена во периодот 2013-2016    

 

 Имајќи предвид дека политичката клима е првиот и основен фактор за 

инвеститорите, особено странските, нејзиното влијание би можело да се разгледува и од 

аспект на евентуалниот нереализиран потенцијал за инвестиции и последователно, за 

извоз/увоз. Во таа смисла, важен е приливот на СДИ во земјата во анализираниот период 

2013-2016 (Табела 4.4.). Согласно податоците од Народната банка на Република 

Македонија, евидентно е дека во 2016 година имало најголем прилив на СДИ, споредено 

со претходните три години. Притоа, најголеми се приливите и по основ на сопственички 

капитал и по основ на реинвестирана добивка. Во однос на реинвестираната добивка, 

интересно е што таа чини суштински дел од СДИ во 2015 и 2016 година, а, главно се 

должи на реинвестирање направено во компаниите од автомобилската индустрија. 

Меѓутоа, кај реинвестираната добивка, важно е што компаниите што направиле најголем 

дел од реинвестирањето, покажуваат минусни салда во однос на должничките 

инструменти за 2015 и 2016 година, што упатува на тоа дека дел од средствата сепак 

биле префрлени (вратени) на заемодавателите во странство, а многу често должничките 

инструменти се користат во рамките на иста групација на компании. Оттаму, реалната 

придобивка од реинвестираната добивка на ниво на националната економија е далеку 

помала.   
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Табела 4.4. Прилив на странски директни инвестиции во Република Македонија 

2013-2016 (во милиони евра) 

Година Сопственички 

капитал 

Реинвестирање 

на добивка 

Должнички 

инструменти 
Вкупно 

2013 46.45 101.27 104.49 252.20 

2014 61.82 -169.37 312.69 205.14 

2015 -81.84 159.71 138.85 216.72 

2016 118.40 175.18 44.85 338.43 

Извор: Народна банка на Република Македонија (http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-direktni-investicii-vo-

republika-makedonija---metodologija-bpm6.nspx) 

 

 Подеталната анализа на странските директни инвестиции по компоненти е 

неопходна за да се обезбеди вистинската слика за нивното значење. Ова од причина што, 

на прв поглед се чини дека 2016 година, и покрај политичката криза, била најуспешна 

во однос на привлекувањето на странските инвеститори. Фактот што приливот на СДИ 

расте секако дека е позитивен, но, треба да се земат во предвид сите компоненти. Во 

2016 година во земјата се влеале 338.4 милиони евра СДИ од кои 118.4 милиони евра 

биле сопственички капитал, а 175.2 милиони евра реинвестирана добивка. Во 2015 

година пак, СДИ изнесувале 216.7 милиони евра, од кои сопственичкиот капитал бил со 

минусен показател од -81.8 милиони евра, а реинвестираната добивка била 159.7 

милиони евра. Овие показатели укажуваат дека нови инвестиции во сопственички 

капитал нема во 2015 година, односно има само реинвестирање на добивката во 

постојните компании, додека во 2016 година има и нови инвестиции (118.4 милиони евра 

сопственички капитал), покрај реинвестираната добивка за која е дискутирано погоре. 

Според овие податоци, СДИ во 2016 година се позитивен индикатор, односно 

странските инвеститори не направиле драстична промена во своите постојни активности 

и реализирале барем дел од своите планови за нови инвестиции, така што не може да се 

зборува за голем изгубен потенцијал во областа на надворешната трговија заради 

нереализирани странски инвестиции поради политичката криза во Република 

Македонија. 

http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-direktni-investicii-vo-republika-makedonija---metodologija-bpm6.nspx
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-direktni-investicii-vo-republika-makedonija---metodologija-bpm6.nspx
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 Во однос на домашните инвестиции, согласно податоците од Државниот завод за 

статистика на Република Македонија, номиналниот пораст на вредноста на 

инвестициите во основни средства во 2016, во однос на 2015 година, изнесува 7.7%. Во 

техничката структурата на инвестициите во основни средства, градежните работи 

учествувале со 62.7%, машините и опремата со 30.1%, а останатите инвестиции со 

7.2%.30 Истите индикатори за 2015 година се движеле на следниот начин: номиналниот 

пораст на вредноста на инвестициите во основни средства во 2015, во однос на 2014 

година, изнесувал 4.5%. Во техничката структурата на инвестициите во основни 

средства, градежните работи учествувале со 63.4%, машините и опремата со 30.1%, а 

останатите инвестиции со 6.5%.31 Ова покажува дека периодот на политичката криза е 

одбележан со пораст на инвестициите во основни средства, и тоа прилично висок во 

2016 година. Сепак, мора да се земе во предвид дека најголем дел од инвестициите во 

основни средства се прават во градежништвото, што е само делумно релевантно за 

надворешната трговија во вид на увоз на соодветна опрема во градежништвото, додека 

кај извозот овие инвестиции имаат многу помало влијание.   

 Споредено со годините пред кризата кога стапката на раст на инвестициите во 

основни средства беше 3.5% во 2014 и 7.7% во 2013 година, евидентно е дека се одржува 

стабилен тренд на раст на инвестициите во основни средства. Овие податоци покажуваат 

дека политичката криза не влијаела значајно на одлуките на инвеститорите од 

градежниот сектор, а, влијаела делумно на одлуките на домашните инвеститори во 

периодот 2015-2016 година, заради што не може да се дискутира за значаен изгубен 

потенцијал во однос на извозот и/или увозот заради домашните инвестиции. Меѓутоа, 

дадените карактеристики на вложување во основни средства главно во рамките на 

градежништвото, како и фактот дека оваа гранка е главниот носител на пораст на БДП 

во Република Македонија, упатува на структурните проблеми на македонската 

индустрија, во која се неопходни многу поголеми домашни инвестиции за да се подигне 

нејзината конкурентност, што позитивно би се пресликало и на полето на надворешната 

трговија.  

 Врз основа на наведеното, може да се сумира дека политичката криза немаше 

негативно влијание врз надворешната трговија на Република Македонија, ниту пак на 

инвестициите - странски и домашни. Анализата покажа дека надворешно-трговската 

                                                           
30 http://www.stat.gov.mk/pdf/2017/3.1.17.05.pdf 
31 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=32&rbr=2122 

http://www.stat.gov.mk/pdf/2017/3.1.17.05.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=32&rbr=2122
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размена, посебно извозот, најмногу зависи од активностите на странските компании во 

Република Македонија, така што нивната одлука за време на политичката криза да 

продолжат нормално да ги вршат своите активности може да се издвои како пресудна за 

позитивните резултати. Се разбира, најважен предуслов за функционирање на 

економијата беше макроекономската стабилност и стабилноста на банкарскиот сектор, 

која државата успеа да ги одржи во текот на целото времетраење на кризата. Заради овој 

фактор, немаше негативни движења ниту на полето на странските и домашните 

инвестиции. Сепак, иако во контекст на анализираниот период на кризата немаше 

негативни последици и штета по однос на надворешно-трговската размена и 

инвестициите, лекцијата за креаторите на надворешно-трговската политика треба да 

биде поврзување на оваа политика со другите за да се обезбеди диверзификација на 

извозот преку поттикнување на нови инвестиции (домашни и странски), како и преку 

подигнување на конкурентноста на постојните индустрии.    
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5. МОНЕТАРНА  ПОЛИТИКА  И  ПОЛИТИЧКАТА  КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Oсновната цел на монетарната политика на Народната банка на Република 

Македонија (НБРМ) претставува одржувањето на стабилност на целите која треба да 

доведе до стабилен и конкурентен финансиски систем. За остварување на предвидените 

цели, НБРМ користи сет на инструменти за монетарно регулирање како операции на 

отворениот пазар, задолжителна резерва, расположливи депозити, расположлив кредит 

преку ноќ и интрадневен кредит, во кои доминираат операциите на отворен пазар. НБРМ 

преку својата каматна политика испраќа сигнали до банките со цел да влијае врз 

висината на банкарските каматни стапки. Тековно, основна каматна стапка на НБРМ е 

каматната стапка остварена на аукциите на благајнички записи. 

Исполнувањето на дефинираните цели на НБРМ е под директно влијание на 

надворешното и внатрешно влијание, па оттука политичката криза во Република 

Македонија во последниот период влијаеше врз неколку аспекти на правците на 

водењето на монетарната политика. Во услови на политичка криза НБРМ ја спроведува 

монетарната политика користејќи ги сите инструменти кои и стојат на располагање во 

насока на остварување на основната цел и постигнување на стабилност на цените, како 

и стабилност на ниво на финансискиот систем. Ако се анализира периодот од неколку 

години наназад, може да се забележи дека најголем притисок во водењето на 

монетарната политика на НБРМ од политичката криза се почувствува во текот на 2016 

година, кое се рефлектрираше во масовно повлекување на депозитите од банките од 

страна на граѓаните, а со тоа и притисок на девизниот пазар. Притисокот се 

манифестираше преку конверзија на повлечените депозити во девизи и со тоа сериозни 

притисоци на менувачкиот и на девизниот пазар. 

Со цел да се анализира ефектот на политичката криза врз депозитите во Графикон 

5.1. се согледува трендот на движењето на депозитите во банките во претходните 15тина 

години.  

 

 

 

http://www.nbrm.mk/opieratsii_na_otvorieniot_pazar.nspx
http://www.nbrm.mk/opieratsii_na_otvorieniot_pazar.nspx
http://www.nbrm.mk/zadolzhitielna_rezerva.nspx
http://www.nbrm.mk/raspolozhlivi_diepoziti.nspx
http://www.nbrm.mk/raspolozhliv_kriedit_prieku_nokj.nspx
http://www.nbrm.mk/raspolozhliv_kriedit_prieku_nokj.nspx
http://www.nbrm.mk/intradnievien_kriedit.nspx
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Графикон 5.1. 

 

Извор: Изработено од авторот врз основа на податоци од 

http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nsp

x пристапено на 10/12/2017. 

 

Графикон 5.1. јасно покажува дека долгорочно гледано постои константен пораст на 

депозитите во банкарскиот сектор во Република Макеоднија, што укажува на зголемена 

доверба и раст на штедењето. Сепак ако се анализира подетално се забележува дека по 

рапидниот нагорен тренд на депозитите во периодот 2004-2008 година, тие остануваат 

на едно стабилно ниво, па со благ пад во посткризниот период продолжуваат 

континуирано да растат. Иако највисокото ниво на каматните стапки на депозитите 

имаше во 2009 година, кога почнаа да опаѓаат, сепак депозитите на граѓаните 

продолжуваат да се зголемуваат. Така на крајот на 2009 година изнесуваат 187,875 

милиони денари, додека на крајот на наредната година истите изнесуваа 213,270 

милиони денари. Иако каматните стапки континуирано се намалуваат сепак вкупните 

депозити на нефинансиските субјекти на 30.09.2017 година достигнаа износ од 319,570 

милиони денари.32 Ваквата состојба укажува на зголемена доверба во штедењето и 

стабилноста на финансискиот сектор. Доколку се анализира состојбата со депозитите по 

видови на банка се добива следниот графикон. 

                                                           
32 Според податоци од 

http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nspx 

пристапено на 20.12.2017. 

 

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000

Движење на вкупните депозити  во банките во периодот 2003-2017 

http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nspx
http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nspx
http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nspx
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Графикон 5.2. 

Извор: Изработено од авторот врз основа на податоци од 

http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nsp

x пристапено на 10/12/2017. 

Графиконот 5.2 покажува дека доминираат депозитите кај големите банки и ја 

потврдува констатацијата дека доминантен извор на финансирање кај големите банки 

претставуваат депозитите.  Анализата на рочната и валутната структура на депозитната 

база, укажува на континуиран тренд на раст на денарските допозити за сметка на 

девизните. Со цел да се анализираат ефектите на политичката криза врз депозитната 

база, а со тоа и индуцираните мерки за остварување на монетарната политика на НБРМ, 

како и поголема прецизност за движењата на депозитите, во Графикон 5.3. се 

претставени вкупните депозити во периодот 2015-2017.  

Графикон 5.3. 

Извор: Изработено од авторот врз основа на податоци од 

http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nsp

x пристапено на 10/12/2017. 
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http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nspx
http://www.nbrm.mk/podatotsi_i_pokazatieli_za_bankarskiot_sistiem_na_riepublika_makiedonija.nspx
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Во критичниот период, односно април 2016 година, како што може да се забележи на 

горенаведениот графикон, доаѓа до масовно повлекување на депозитите од банките. 

Сепак, притисокот за повлекување на депозитите предизвикан од неекономски фактори, 

како и  мерките на моментарната политика, многу брзо придонесоа кон стабилизирање 

на состојбата и враќање на депозитите во банкарските канали. Податоците покажуваат 

дека веќе на јуни 2016 година состојбата со повлекувањето на депозити се стабилизира, 

а со тоа се релаксира и притисокот врз девизниот пазар.  

Во зачувувањето на финансиската стабилност и заштитата на притисокот на 

девизниот пазар, НБРМ искористи повеќе инструменти. Реакцијата на НБРМ беше 

очекувана, со оглед на зголемената побарувачка на девизи на менувачкиот пазар и 

притисокот врз повлекување на депозитите, кое директно беше предизвикано од 

промени во очекувањата на економските субјекти, предизвикано од фактори од 

неекономска природа и нестабилната политичка состојба во државата. Повлекувањето 

на депозитите достигна 1,6% од вкупните депозити на населението, додека НБРМ 

одговори со 77 милиони Евра на девизниот пазар.33  

Во првичниот удар НБРМ ги искористи девизните резерви чие движење во 

претходните 15-тина години може да се види од Графикон 5.4.  

Графикон 5.4. 

       

Извор: Изработено од авторот врз основа на податоци од http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-oficijalni-

devizni-rezervi-za-pocetna.nspx      пристапено на 21/12/2017. 

Покрај нето продажбата на девизи од девизните резерви со цел намалување на 

притисокот на девизниот пазар, НБРМ на почетокот на мај ја зголеми основната каматна 

стапка од 3,25% на 4% со цел да даде сигнал до банкарскиот сектор за стерилизација на 

                                                           
33 http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-oficijalni-devizni-rezervi-za-pocetna.nspx пристапено на 20/10/2017. 
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http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-oficijalni-devizni-rezervi-za-pocetna.nspx%20пристапено%20на%2020/10/2017
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паричната маса и намалување на притисокот на девизниот пазар. На овој начин се 

очекуваше зголемување на интересот за домашни валути, па преку овој канал се 

очекуваше сигналот да се канализира кон банките со цел зголемување на пасивните 

каматни стапки и задржување на депозитите на населението во банките и евентуално 

нивно зголемување. Истовремено се намали и понудата на благајнички записи кон 

банките со цел да се  обезбеди поддршка на ликвидноста на банките во услови на 

зголемен притисок од страна на клиентите.  

Покрај горенаведените мерки, НБРМ ја зголеми задолжителната резерва за 

денарските депозити со девизна клаузула од 20% на 50%., како и повторно ги стави во 

процес аукциите за девизните депозити на банките кај НБРМ. На овој начин банките се 

стимулираа да ги пласираат девизни депозити во централната банка по поповолни, 

позитивни каматни стапки, за разлика од нивно пласирање на пазарите надвор од 

Република Македонија по значителни  пониски, па дури и негативни каматни стапки.  

Со стабилизирање на притисокот, основната каматна стапка повторно се врати на 3,75% 

во декември 2016 година, на 3,50% во јануари 2017 година и во февруари 2017 година 

достигна стапка од 3,25%.34 Оваа стапка не се менува во текот на 2017 година, што 

укажува дека нема притисоци за промени и интервенции во монетарната политика во 

текот на 2017 година. Користењето на миксот од инструментите на НБРМ овозможи 

релативно смирување на состојбата и притисокот, што се рефлектираше во намален 

притисок на девизните резерви и враќање на депозитите во банкарскиот сектор како 

сигнал за враќање на довербата кон стабилноста на банкарскиот и финансиски систем 

на РМ.  

Иако политичката криза не е завршена, може да се сумира дека при досегашното 

функционирање на монетарната политика се задржа стабилноста на банкарскиот систем 

и НБРМ успеа да ја оствари стабилноста на цените, како и стабилноста на домашната 

валута. Сепак, имајќи предвид дека политичката криза се уште трае, а неизвесноста и 

ризиците се присутни, се наметнува  потреба од зголемена будност на монетарните 

власти за случувањата во земјата и меѓународното окружување, како и искористување 

на инструментите за монетарно регулирање кои стојат на располагање со цел успешно 

спроведувањето на монетарната политика.  

 

                                                           
34 http://app.nbrm.mk/BzNaWeb/MesPondKamatniStapki.asp пристапено на 22/12/2017 

http://app.nbrm.mk/BzNaWeb/MesPondKamatniStapki.asp
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6. ИМПЛИКАЦИИ  НА ПОЛИТИЧКАТА  КРИЗА ВО 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВРЗ ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ  

 

 

Политичката криза со која се соочува Република Македонија во последните 

неколку години неспорно има многубројни директни и индиректни последици и на 

пазарот на трудот. Искуствата покажуваат дека со оглед на нивната условеност од 

промените на макроекономските перформанси, посебно од обемот на инвестициите, и 

севкупното деловно окружување, директните последици се манифестираат одложено и 

со различен интензитет. Индиректните последици и импликации од политичката криза 

врз пазарот на трудот, пак, се мошне комплексни и на краток рок не може целосно да се 

идентификуваат. 

Влијанието на политичката криза во Република Македонија врз пазарот на трудот 

се посматра преку промените на вработеноста и невработеноста, потоа степенот на 

искористеност на работоспособното население, како и преку показателите за 

ефикасноста на пазарот на трудот. Анализата се однесува на периодот по 2010 година, 

со осврт за одделни аспекти и на претходниот период. Се користат секундарни извори 

на податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија, пред сè од 

Анкетата за работна сила (АРС), потоа индикаторите од Светскиот економски форум 

(СЕФ) за ефикасноста на пазарот на трудот, како и податоци од Еуростат и други извори 

за промените во бројот на македонските граѓани во странство.  

 

6.1. Промени во вработеноста и невработеноста 

 

Податоците од Анкетата за работна сила на Државниот завод за статистика 

покажуваат дека вработеноста во Република Македонија во последната деценија се 

карактеризира со континуиран пораст, но со променлива динамика. Во периодот 2010-

2016 година бројот на вработените пораснал од 637855 во првата, на 713995 лица во 

последната анализирана година, односно истиот се зголемил за 12%. Порастот на 

вработеноста е најголем во 2012/2013 година, при што бројот на вработени е зголемен 

за околу 29000 лица. Во наредните три години, порастот на бројот на вработените е 

двојно помал, а податоците за првите три квартала од 2017 година покажуваат дека овој 

тренд останува ист. Овие промени коинцидираат со почетокот и продлабочувањето на 
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политичката криза, кои условија забавување на економската активност во земјата. 

Имено, стапката на раст на БДП, после драстичниот пад и негативната вредност (-0,4%) 

која ја забележа во 2009 година, во периодот по 2010 година имаше позитивен тренд на 

раст. Во последните години таа се намалува и во 2016 година изнесува 2,9%, а според 

сите проценки во 2017 година стапката на раст на БДП ќе има речиси двојно пониска 

вредност.  

Податоците за демографската структура на работната сила покажуваат дека 

порастот на бројот на вработените според пол и возраст се одвивал со различен 

интензитет. Во однос на структурата на вработените според пол може да се констатира 

дека, иако во  периодот 2010-2016 година порастот на бројот на вработените е поголем 

кај жените (15,4%) во однос на оној на мажите (12,2%), бројот и учеството на 

вработените мажи остануваат поголеми. Во 2016 година овие показатели за вработените 

мажи изнесуваат 439717 лица (60,8%), а за вработените жени 283834 лица (39,2%) 

(Графикон 6.1.). 

 

  Графикон 6.1. 

 

             Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи:  

             Бр. 2.4.11.09/692 (2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 (2013), 

             Бр. 2.4.15.04/813 (2014), Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016) 

 

Што се однесува на промените кај вработеноста според возраст, во услови на 

намалена економска активност и можности за создавање на нови работни места во 

последните години, тие се манифестираат во намален пораст на бројот на вработените 

од помладите возрасни групи. Тоа го потврдуваат и промените во бројот на вработените 

според големите старосни групи во периодот 2010-2016 година. Така, со најмал пораст 
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на вработеноста се издвојува младото и помладото средовечно население од возрасната 

група 20-39 години (11%) (Табела 6.1.). Тој е релативно повисок кај возрасната група 40 

до 59 години (13%), а најголем кај лицата на возраст од 60 до 64 години (за речиси 63%). 

Кај сите возрасни групи (со исклучок на оние од 60 до 64 години) порастот на бројот на 

вработените е помал во периодот по 2014 година. Што се однесува на младото население 

(15-19 години) бројот на вработените во периодот 2010-2016 година се намалува од 8383 

на 5855 лица (или за речиси 30%), како резултат на воведувањето на задолжителното 

средно образование.  

 

Табела 6.1. 

 

 

Ваквиот пораст услови промени и во старосната структура на вработените. 

Показателите за учествата на одделните старосни групи во вкупниот број на вработени, 

потврдуваат дека се намалува уделот на младото и помладото средовечно население во 

вкупно вработените, релативно исто останува тоа на лицата на возраст од 40 до 59 

години, а расте застапеноста на вработените на возраст од 60 до 64 години. Овие 

промени, исто така, се понагласени во последните неколку години. Релативно помалиот 

пораст на бројот и на застапеноста на вработените на возраст од 20-39 години во 

периодот по 2014 година, покажува дека од аспект на вработеноста политичката криза 

имаше понагласено негативно влијание врз помладото работоспособно население. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вкупно 630154 638876 643492 673021 685432 697183 713995

15-19 8383 8386 6762 6695 5926 7502 5855

20-39 293113 295513 295793 304804 314224 317633 325487

40-59 305944 310671 313743 332479 337637 337573 345702

60-64 22714 24306 27194 29043 27645 34475 36951

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-19 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 1,1 0,8

20-39 46,5 46,3 46,0 45,3 45,8 45,6 45,6

40-59 48,6 48,6 48,8 49,4 49,3 48,4 48,4

60-64 3,6 3,8 4,2 4,3 4,0 4,9 5,2

Структура (во %)

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи:                            

Бр. 2.4.11.09/692 (2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 

(2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016)

Структура на вработените според големите старосни групи во 

Република Македонија, 2010-2016 година

Бројна состојба
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 Од аспект на согледување на влијанието на политичката криза во Република 

Македонија врз вработеноста, значајно е да се идентификуваат и промените според 

степенот на образование (Табела 6.2.). Врз основа на податоците од Анкетата за работна 

сила за периодот 2010-2016 година може да се констатира дека се намалува вработеноста 

на лицата со ниско ниво на образование (12%), а се зголемува на оние со средно (15,1%) 

и со високо ниво на образование (38,6%). Притоа, порастот на бројот на вработените 

лицата со средно ниво на образование во последните три анализирани години е двојно 

помал (4,8%) од оној во периодот 2010-2013 година (9,5%), а кај оние со високо ниво на 

образование овие показатели респективно изнесуваат 23,7% и 9,0% 

 

       Табела 6.2. 

 

 

Учеството на вработените според одделните степени на школска подготовка во 

вкупниот број на вработени се карактеризира со одредени осцилации. Притоа, без 

разлика на движењата, уделот на вработените со ниско ниво на образование во вкупниот 

број на вработени се намалил од 24,8% (2010) на 19,3% (2016 година). Зголемување на 

застапеноста се забележува кај вработените со средно (од 53,7% на 54,5% респективно) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вкупно 637866 645085 650554 678839 690188 705992 723549

Ниско ниво на 

образование 158369 156445 144711 154618 160566 155958 139332

Средно ниво на 

образование 342446 338633 348958 374836 376048 379156 394265

Високо ниво на 

образование 137051 150007 156885 149385 153574 170878 189952

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ниско ниво на 

образование 24,8 24,3 22,2 22,8 23,3 22,1 19,3

Средно ниво на 

образование 53,7 52,5 53,6 55,2 54,5 53,7 54,5

  21,5 23,3 24,1 22,0 22,3 24,2 26,3

Структура (во %)

Бројна состојба

Структура на вработените според степен на образование во                                                                                                                   

Република Македонија, 2010-2016 година

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи: Бр. 2.4.11.09/692 

(2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 (2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), 

Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016)                            
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и со високо ниво на образование (од 21,5% на 26,3%). Ова значи дека порастот е најголем 

кај учеството на високообразованите вработени лица.  

Промените во вработеноста според секторите на дејност, покажуваат дека во 

анализираниот период вработеноста се зголемува во неколку сектори, при што порастот 

е најголем кај преработувачката индустрија, градежништвото и во административните и 

услужните дејности. Ваквите движења во голема мера се резултат на зголемувањето на 

бруто инвестициите во овие сектори. Имено, во последните години значително се 

зголемија активностите во градежништвото, преку капиталните инвестиции во јавниот 

сектор (изградба на инфраструктурни објекти, изградба и инвестиции во слободните 

економски зони, подобрување на транспортната мрежа во земјата, како и реализација на 

проекти за подобрување на енергетската и комуналната инфраструктура, подобрување 

на условите на образовниот, социјалниот и здравствениот систем и др.). Во основа 

станува збор за веќе започнати, долгорочни проекти, кои во најголем дел и го 

детерминираа порастот на вкупната вработеност, но со побавна динамика поради 

намалената економска активност во другите сектори.  

Во контекст на согледувањето на последиците од политичката криза врз степенот 

на искористеноста на расположливата работна сила значајно е да се укаже и на 

промените кај  невработеноста. Податоците од анкетата за работна сила покажуваат 

дека трендот на намалување на бројот на невработените и на стапката на невработеност 

во Република Македонија, кој започна од 2006 година, продолжи и во периодот по 2010 

година, но со различен интензитет. Така бројот на невработени лица на возраст од 15 до 

64 години од околу 299920 (2010), се намали на безмалку 224943 лица (2016 година), а 

стапката на невработеност од 32,2% на 24,0%, респективно (Табела 6.3.).  

Посматрано по години, промените во намалувањето на невработеноста имаат 

осцилирачки тренд кој во последните две години се манифестира со зголемен 

интензитет. Имено, во 2013 во однос на 2012 година бројот на невработени се намали за 

5%, а во наредните години за 3% (2014/2013), за 7,4% (2015/2014) и за 9,6% (2016/2015 

година). Слична динамика на промени е карактеристична и за стапките на 

невработеност, чие намалување респективно изнесува: 2,1; 1,0; 1,8 и 2,3 процентни 

поени. Во третиот квартал од 2017 година во споредба со третиот квартал од 2016 

година, бројот на невработени е помал за 10596 лица, а стапката на невработеност за 1,3 

процентни поени.  
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  Табела 6.3. 

 

 

Промените во демографската структура на невработените во периодот 2010-2016 

година, исто така, се одвивале со различен интензитет. Во 2016 година бројот на 

невработените мажи изнесува 141578 лица и е за 22,8% помал од оној во 2010 година, а 

оној на невработените жени 83471 лица, односно 28,7% помалку (Графикон 6.2.).  Кога 

станува збор за структурата на невработените според пол, во целиот анализиран период, 

и покрај континуираниот тренд на намалување, учеството на невработените мажи е 

поголемо од тоа на невработените жени.  

Во однос на старосната структура на невработените според големите старосни 

групи, забележително е дека во анализираниот период, со најголем пад на бројот на 

невработените се карактеризира младото население (15-19 години) од 12209 (2010) на 

8380 лица (2016 година), или за повеќе од 31% (Табела 6.3.). И овие промени кај 

невработените, исто како кај вработените млади лица, се резултат на воведувањето на 

задолжителното средно образование. Намалувањето на бројот на невработени е 

карактеристично и за останатите старосни групи и изнесува 21,3% (20-39 години), 

односно 30,0% (кај групите 40-59 и 60-64 години). Сепак, треба да се потенцира дека 

интензитетот на намалување на невработеноста кај сите анализирани старосни групи е 

значително поголем во периодот на политичката криза во земјата, односно после 2014 

година. Само за илустрација, во периодот 2010-2013 година бројот на невработено младо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вкупно 300439 294512 292501 276754 268463 248934 224943

15-19 12209 11883 9605 11040 10306 6406 8380

20-39 171118 167920 174061 164338 157349 149413 134588

40-59 107001 104110 99657 91984 91096 84881 74895

60-64 10111 10599 9178 9392 9712 8234 7080

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-19 4,1 4,0 3,3 4,0 3,8 2,6 3,7

20-39 57,0 57,0 59,5 59,4 58,6 60,0 59,8

40-59 35,6 35,4 34,1 33,2 33,9 34,1 33,3

60-64 3,4 3,6 3,1 3,4 3,6 3,3 3,1

Бројна состојба

Структура (во %)

Структура на невработените според големите старосни групи во 

Република Македонија, 2010-2016 година

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи: Бр. 

2.4.11.09/692 (2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 (2013), 

Бр. 2.4.15.04/813 (2014), Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016)
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и помладо средовечно население (20-39 години) се намалил за 4,0%, додека во периодот 

2014-2016 година за 14,5%.  

 

      Графикон 6.2. 

 

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи:                             

Бр. 2.4.11.09/692 (2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012),                                               

Бр. 2.4.14.04/779 (2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), Бр. 2.4.16.02/843 (2015),                                                

Бр. 2.4.17.02/867 (2016) 
  

Претходно споменатото намалување доведе до промени и во старосната 

структура на невработените. Индикаторите за уделот на невработените од одделните 

старосни групи во вкупниот број на невработени, покажуваат дека се намалува 

застапеноста на младите (15-19), на оние на возраст од 40 до 59 години и на 

невработените стари 60-64 години. Зголемување за речиси три процентни поени е 

карактеристично само за младото и помладото средовечно население (20-39 години). Врз 

основа на оваа анализа може да се констатира дека промените во старосната структура 

на невработените беа понагласени во периодот на политичката криза. Ваквите промени 

не кореспондираат со порастот на вработеноста кај овој сегмент од работната сила. 

Промените во структурата на невработените според степенот на образование 

укажуваат на помалку или повеќе нагласени осцилации. Така, вкупниот број на 

невработени лица со ниско ниво на образование има тенденција на континуирано 

намалување, при што од 100633 лица во 2010 година речиси се преполовил во 2016 

година кога изнесува 57058 лица (Табела 6.4.). Во анализираниот период безмалку 

континуирано намалување е карактеристично и за невработените со средно ниво на 

образование (од 161670 лица во 2010 на 122400 лица во 2016 година), но тоа е со 

значително помал интензитет од она кај невработените со ниско ниво на образование. 
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Што се однесува до бројот на невработени лица со високо ниво на образование, тој се 

карактеризира со пораст (за речиси 20%), при што од 38136 лица (2010) се зголемил на 

45589 лица (2016 година). Ова претставува мошне неповолна промена од аспект на 

искористеноста на високообразованата работна сила, која е особено нагласена во 

последните години. Имено, во периодот 2010-2013 година бројот на невработените со 

ниско ниво на образование се намалил за 20,2%, додека во периодот 2014-2016 година 

за 25,0%, кај невработените со средно ниво на образование за 6,5% и 17,4%, а кај 

невработените лица со високо ниво на образование за 20,2% и 2,4%, респективно.  

 

        Табела 6.4. 

 

Во однос на структурата на невработените според степенот на образование, 

значајно е да се укаже дека застапеноста на оние со ниско ниво на образование 

континуирано се намалува и од една третина (33,5%) во 2010 достигнува една четвртина 

(25,4%) во 2016 година. Уделот на невработените со средно ниво на образование освен 

што во текот на целиот анализиран период е најголем (над 53%), истовремено има тренд 

на речиси постојан пораст (од 53,8% на 54,4%, респективно). Исклучително неповолна 

промена може да се констатира во однос на порастот на застапеноста на невработените 

со високо ниво на образование, кој се зголеми од 12,7% на 20,3%, односно за 7,6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вкупно 300439 294963 292502 277220 268809 248933 225047

Ниско ниво на 

образование 100633 94037 87712 80286 76079 65908 57058

Средно ниво на 

образование 161670 156241 159413 151111 148224 137459 122400

Високо ниво на 

образование 38136 44685 45377 45823 44506 45566 45589

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ниско ниво на 

образование 33,5 31,9 30,0 29,0 28,3 26,5 25,4

Средно ниво на 

образование 53,8 53,0 54,5 54,5 55,1 55,2 54,4

Високо ниво на 

образование 12,7 15,1 15,5 16,5 16,6 18,3 20,3

Бројна состојба

Структура (во %)

Структура на невработените според степен на образование во                                                                 

Република Македонија, 2010-2016 година

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи: Бр. 2.4.11.09/692 

(2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 (2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), 

Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016)       
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процентни поени. Тоа имплицира неискористеност на релативно голем дел од 

расположливата работна сила со високо ниво на образование.  

Претходно споменатите промени во насока на намалување на невработеноста 

секако не коинцидираат со порастот на вработеноста во овој период. Тоа значи дека 

постојат и други причини кои го условија намалувањето на бројот на невработени лица 

во земјата. Како најзначајни се издвојуваат порастот на неактивното работоспособно 

население и интензивирањето на емиграцијата во странство.  

 

6.2. Особености на неактивното работоспособно население 

 

Од аспект на идентификување на последиците од политичката криза врз пазарот 

на трудот во Република Македонија посебно внимание би требало да се посвети и на 

согледувањето на промените кај неактивното работоспособно население. Податоците од 

Анкетата за работна сила за вкупниот број на неактивни лица (15-64 години) покажуваат 

дека во последната деценија тој се карактеризира со осцилаторни движења, при што во 

последните години бележи континуиран пораст и тоа од 507275 (2014) на 516619 лица 

(2016 година). Тоа значи дека во овој период уште поизразена е појавата на повлекување 

на дел од работоспособното население од економска активност.  

Врз основа на анализата на демографските и образовните карактеристики на 

неактивното работоспособно население може да се извлечат неколку констатации. 

Промените во бројот на неактивни мажи и жени се карактеризираат со одредени 

осцилации, но сепак, во анализираниот период 2010-2016 година тој се зголемува и тоа 

од 249044 на 258987 кај мажите, односно од 461184 на 471304 кај жените (Графикон 

6.3.). Притоа, уделот на неактивните жени во вкупното неактивно население беше и 

остана поголем од оној на неактивните мажи. Во 2016 година учеството на неактивните 

мажи и жени во вкупното неактивно население, изнесува 35,5% и 64,5%, респективно. 

Поголемото учество на неактивните жени е карактеристично за речиси сите возрасни 

групи.  
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            Графикон 6.3. 

 

              Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи:                             

Бр. 2.4.11.09/692 (2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 

(2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016) 

 

Промените кај неактивното население според големите старосни групи 

покажуваат дека во анализираниот период, се намалува само бројот на неактивно младо 

население (15-19 години) и тоа за 22453 лица (Табела 6.5.). Оваа промена е условена од 

нивното  пролонгирано школување. Кај сите останати старосни групи, иако со 

осцилации, апсолутниот број  на неактивните лица има тенденција на пораст и тоа за 

2951 лице (20-39 години), за 4584 лица (40-59 години) и за 13655 лица (60-64 години).   

Особено загрижувачки е фактот на пораст на неактивното население на возраст 

од 25 до 40 години, чие учество во вкупното неактивно население во 2016 година 

изнесува, речиси, една петтина (18,1%). Станува збор за повеќе од 93500 лица кои се во 

зенитот на својата работна способност, а не се ниту вработени, ниту бараат работа. 

Нивната повлеченост од пазарот на трудот е условена од бројни фактори (немање 

слободни работни места, ниски плати, лоши услови за работа, немање на соодветно 

образование итн.). 
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Табела 6.5. 

 

 

Од аспект на влијанието на политичката криза во државата врз економската 

активност на работоспособното население, може да се констатира дека таа имаше големо 

влијание врз промените кај неактивното население во земјата. Имено, интензитетот на 

пораст на младото и помладото средовечно неактивно население (20-39), како и на 

постарото средовечно неактивно население (40-59 години), е значително поголем после 

2014 година. Тоа значи дека последиците од политичката криза се повеќе изразени кај 

овој сегмент од работоспособното население. Како резултат на лошата економска 

состојба и неизвесноста која ја предизвика кризата, голем дел од ова население се 

повлече од пазарот на работна сила.  

 При идентификувањето на последиците од политичката криза во Република 

Македонија, значајно е да се согледа и структурата на неактивното население според 

степенот на образование. Притоа, во целиот анализиран период со најголем апсолутен 

број и релативно учество во вкупниот број на неактивни лица се издвојуваат оние со 

ниско ниво на образование, иако имаат тенденција на намалување и тоа од 450041 (2010) 

на 419096 лица (2016 година), односно од 63,4% на 57,4%, респективно (Табела 6.6.).  

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вкупно 517883 521344 528776 513043 507274 511508 516620

15-19 134508 132198 127430 121384 120347 115685 112055

20-39 167052 169579 166353 167534 164476 166556 170003

40-59 149254 149568 156007 146140 142376 149906 153838

60-64 67069 69999 78986 77985 80075 79361 80724

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15-19 26,0 25,4 24,1 23,7 23,7 22,6 21,7

20-39 32,3 32,5 31,5 32,7 32,4 32,6 32,9

40-59 28,8 28,7 29,5 28,5 28,1 29,3 29,8

60-64 13,0 13,4 14,9 15,2 15,8 15,5 15,6

Структура (во %)

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи:                            

Бр. 2.4.11.09/692 (2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 

(2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016)

Бројна состојба и структура на неактивното население, според 

големите старосни групи, во Република Македонија,                                                                                                                             

2006-2016 година
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Табела 6.6.

 

 

Истовремено, дојде до пораст на бројот и уделот на неактивни со повисок степен 

на образование. Притоа, кај неактивните лица со средно ниво на образование 

апсолутниот број се зголемил од 220360 (2010) на 256197 лица (2016 година), а 

релативното учество од 31,0% на 35,1%, додека кај оние со високо ниво на образование 

од 39827 на 54997 лица, или од 5,6% на 7,5%, респективно. Кога станува збор за 

последиците од политичката криза, податоците од Анкетата за работна сила покажуваат 

дека интензитетот на промените е значително помал после 2014 година. 

Манифестираните промени и постојните состојби во однос на обемот на 

невработените и неактивните лица, вкупно и според нивото на образование, потврдуваат 

дека релативно голем дел од расположливиот човеков капитал во Република Македонија 

е надвор од економска активност, а со тоа не може да даде свој придонес за 

поттикнување на социо-економскиот развој на земјата. Не помалку значајни се и 

импликациите на индивидуално ниво, а се изразени во пораст на сиромаштијата и на 

миграцискиот потенцијал за напуштање на земјата. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вкупно 710228 716166 726909 716403 714497 721736 730290

Ниско ниво на 

образование 450041 439601 443450 426962 414692 420646 419096

Средно ниво на 

образование 220360 230819 231275 239249 247412 248818 256197

Високо ниво на 

образование 39827 45746 52184 50192 52393 52272 54997

Вкупно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ниско ниво на 

образование 63,4 61,4 61,0 59,6 58,0 58,3 57,4

Средно ниво на 

образование 31,0 32,2 31,8 33,4 34,6 34,5 35,1

Високо ниво на 

образование 5,6 6,4 7,2 7,0 7,3 7,2 7,5

Структура на неактивното население според степен на образование во 

Република Македонија, 2010-2016 година

Бројна состојба

Структура (во %)

Извор: Државен завод за статистика, Анкета за работна сила, Статистички прегледи: Бр. 2.4.11.09/692 

(2010), Бр. 2.4.12.11/727 (2011), Бр. 2.4.13.06/745 (2012), Бр. 2.4.14.04/779 (2013), Бр. 2.4.15.04/813 (2014), 

Бр. 2.4.16.02/843 (2015), Бр. 2.4.17.02/867 (2016)       
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6.3. Ефикасност и флексибилност на пазарот на труд 

 

Политичката криза во Република Македонија секако има влијание врз 

ефикасноста на пазарот на трудот и неговата флексибилност, кои се важни сегменти на 

севкупното деловно окружување. Анализата на податоците на Светскиот економски 

форум (СЕФ) за ефикасноста на пазарот на трудот, како композитен индекс35 (за кој 

податоците главно се собираат преку анкетата на мислења на извршни директори на 

СЕФ), дава интересни сознанија за условеноста на неговите промени.  

Во периодот 2009-2015 година,36 рангирањето на Република Македонија според 

индикаторот Ефикасност на пазарот на трудот, укажува на променлива 

позиционираност и тренд на влошување во споредба со другите земји ширум светот. 

Имено, до 2013 година овој индикатор бележи осцилаторни движења, односно од 71 

место од 139 земји (2009 година) и 72 место од 142 земји (2010) се искачува на 94 место 

од 144 земји во 2011 година, а во 2012 година се наоѓа на 79 место од 148 земји 

(Графикон 6.4.).  

Во наредните три години, пак, според индикаторот Ефикасност на пазарот на 

трудот позицијата на Република Македонија континуирано се влошува, односно таа се 

искачува од 71 место од 144 земји (2013), на 84 место од 140 земји (2014) и на 95 место 

од 138 земји (2015 година). Тоа значи дека напоредно со интензивирањето на 

политичката криза во земјата се намалуваше и ефикасноста на пазарот на трудот.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Овој композитен индикатор се состои од неколку индикатори: Соработка помеѓу работници и 

работодавачи, Флексибилност во определување на плата, Практики на вработување и отпуштање, 

Трошоци за работници кои се отпуштаат, Учество на жените во работната сила, Одлив на мозоци. 
36 За 2016 година Република Македонија е исклучена од рангирањето поради недостиг на податоци. 
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Графикон 6.4. 

 

      Извор: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2010-2011,  

      2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 (http://www3.weforum.org) 

 

Од 2013 година овој композитен индекс е поделен во два композитни 

индикатори: флексибилност на пазарот на трудот и ефикасно користење на талентите. 

Извештајот на Светскиот економски форум покажува дека положбата на Република 

Македонија во однос на флексибилноста на пазарот на трудот во последните години, 

исто така сигнификантно се влошува, бидејќи земјата е рангирана од 21 место од 144 

земји (2013), на 33 место од 140 земји (2014) и на 53 место од 138 земји (2015 година). 

Овој тренд, иако со одредени осцилации, е карактеристичен и за најголем дел од 

индикаторите кои го сочинуваат овој композитен индикатор (Табела 6.7.).  

Имено, според индикаторот - соработка помеѓу работниците и работодавачите 

Република Македонија е најлошо рангирана во 2011 година (112 место од 144 земји), а 

релативно неповолна положба има во 2010 и 2012 година. Во последните две 

анализирани години промените се манифестираат во насока на континуирано 

влошување на позицијата на земјата во однос на овој индикатор. Во периодот 2009-2015 

година големи и мошне неповолни промени може да се констатираат за индикаторот 

Флексибилност во определување на платата, и тоа посебно во последните две години. 

До 2013 година позиционираноста на Македонија се движи од 6-то место (2009) до 28 

место (2011 и 2012 година). Во однос на флексибилноста при определувањето на платите 

Макединија е најлошо рангирана во 2014 (91) и 2015 година (118 место). 
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Табела 6.7. 

 

 

Според индикаторот практики на вработување и отпуштање до 2012 година 

позицијата на Република Македонија се движи од 40 до 50 место. Во наредните две 

години следуваат позитивни промени, но потоа позицијата на земјата се менува во 

негативна насока и од 16-то место во 2014 година се искачува на 39-то место во 2015 

година. Показателот за трошоците за работниците кои се вишок, односно кои се 

отпуштаат од работа, е единствениот индикатор кај кој не се забележани позначителни 

промени во анализираниот период и според кој не се влошува положбата на земјата во 

последните години. Имено, според него позицијата на Македонија се движи од 59-то 

место (од 148 земји) во 2012 година до 47 место (од 138 земји) во 2015 година. По 2014 

година промени во негативна насока се карактеристични и за индикаторот кој се 

однесува на ефектот од оданочувањето на поттикот за работа.  

Кога станува збор за композитниот индикатор ефикасно користење на 

талентите, положбата на Република Македонија во последните години останува 

мошне неповолна (110 место од 144 земји во 2013, 111 место од 140 земји во 2014 и 108 

место од 138 земји во 2015 година). Овој композитен индикатор до 2012 година го 

сочинуваат четири, а потоа пет индикатори (Табела 6.8). 

Година / извештај / 

ранк од

Флексибилност 

на пазарот на 

труд

Соработка 

помеѓу 

работници и 

работодавачи

Флексибил-

ност во 

определува-

ње на плата

Практики на 

вработување 

и отпуштање

Трошоци за 

работници                 

кои се вишок 

(неделни 

плати)

Ефект од 

оданочува-

њето на 

поттикот за 

работа 

2009 (2010-2011)                                                                                                       

139 земји 82 6 40 48

2010 (2011-2012)                    

142 земји 93 9 41 51

2011 (2012-2013)                      

144 земји 112 28 43 55

2012 (2013-2014)                                             

148 земји 98 28 51 59 39

2013 (2014-2015)                                                                  

144 земји 21 63 18 27 57 19

2014 (2015-2016)                                                 

140 земји 33 58 91 16 51 28

2015 (2016-2017)                                                                             

138 земји 53 81 118 39 47 51

Извор: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 (http://www3.weforum.org)

Ранг на Република Македонија според индикаторите за флексибилноста на пазарот на трудот, 

период 2009-2015 година
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Табела 6.8. 

 

 

За индикаторот Плаќање и продуктивност се карактеристични релативно големи 

промени. Позиционираноста на Македонија според овој индикатор се движи од 75 место 

(од 144 земји) во 2011 година до 18-то место (од 144 земји) во 2013 година, при што во 

годините на политичката криза таа повторно се влошува. Сличен тренд на промени е 

карактеристичен и за индикаторот потпирање на професионален менаџмент, според кој 

земјата е рангирана во интервал од 133 место (од 144 земји) во 2011 година до 102-то 

место (од 140 земји) во 2014 година. Сепак, според овој индикатор Македонија во целиот 

период има мошне неповолна позиција и во 2015 година е на 110 место од 138 земји.   

Од аспект на ефикасното користење на талентите како значаен индикатор се 

издвојува и учеството на жените во работна сила. Рангирањето на Македонија според 

овој индикатор, независно од манифестираните осцилации, укажува на релативно 

голема неактивност на женското работоспособно население. Имено, во анализираниот 

период позиционираноста на земјата се движи од 96 место (од 142 земји) во 2010 година 

до 108-то место (од 148 земји) во 2012 година.   

Во поглед на ефикасното користење на талентите мошне неповолна е позицијата 

на Република Македонија  во однос на brain drain индикаторот кој од 2012 година е 

поделен на два индикатора: способност за задржување на таленти  и способност за 

Година / извештај 

/ ранк од

Ефикасно 

користење 

на 

талентите

Плаќање и 

продуктив-

ност

Потпирање 

на професио-

нален 

менаџмент

Учество на 

жените во 

работна сила

Одлив на 

мозоци

Способност 

за 

задржување 

на таленти

Способност 

за привлеку-

вање на 

таленти

2009 (2010-2011)                                                                                                       

139 земји 51 115 101 126

2010 (2011-2012)                    

142 земји 54 126 96 133

2011 (2012-2013)                      

144 земји 75 133 106 135

2012 (2013-2014)                                             

148 земји 49 110 108 123 134

2013 (2014-2015)                                                                  

144 земји 110 18 107 104 127 134

2014 (2015-2016)                                                 

140 земји 111 34 102 103 129 133

2015 (2016-2017)                                                                             

138 земји 108 48 110 99 115 128

Извор: World Economic Forum, Global Competitiveness Report, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 (http://www3.weforum.org)

Ранг на Република Македонија според индикаторите за ефикасното                                                                                                                                                                                                                 

користење на талентите, период 2009-2015 година
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привлекување на таленти.  Според  brain drain индикаторот земјата е рангирана  на 126-

то место од 139 земји  во 2009 година, 133-то место од 142 земји во 2011 и 135-то место 

од 144 земји во 2010 година. Македонија останува меѓу земјите со најголема 

интелектуална емиграција и во периодот 2012-2015 година. Според индикаторот 

способност за задржување на таленти Македонија е рангирана на 123 (2012 година), 

127 (2013), 129 (2014)  и 115 (2015 година), а според способноста за привлекување на 

таленти на 134, 134, 133 и 128 место, респективно. Овие индикатори недвосмислено го 

потврдуваат неефикасното користење на талентите, кое резултира со загуба на човечки 

капитал кој во современи услови е еден од клучните фактори на развојот. 

Резултатите од истражувањето покажуваат дека политичката криза во Република 

Македонија имаше сигнификантно влијание врз пазарот на трудот. Притоа, тоа е 

релативно помалку изразено во делот на вработеноста, невработеноста и степенот на 

искористеност на работоспособното население, а значително поизразено кога станува 

збор за релевантните аспекти на ефикасноста на пазарот на трудот. Сепак, заемната 

обусловеност на промените во искористеноста на расположливата работна 

сила/работоспособно население и на ефикасноста на пазарот на трудот е мошне 

нагласена и во основа би требало да кореспондира. Меѓутоа, со оглед на комплексноста 

на функционирањето на пазарот на трудот манифестираните промени би требало да се 

посматраат во поширок контекст на демографските и социо-економските промени во 

земјата.  

Во однос на искористеноста на работната сила, односно вработеноста и 

невработеноста, може да се констатира дека во периодот кој концидира со политичката 

криза (2014-2016 година) порастот на бројот на вработените е сигнификантно помал 

(4,2%) од оној во периодот 2010-2013 година (6,8%), а кај невработеноста промените се 

битно поразлични, односно таа се намалила за 7,9% и 16,2%, респективно. Оттаму, 

релативно поголемиот интензитет на намалување на невработеноста во последните 

години не кореспондира со порастот на вработеноста. Како најзначајни причини за 

ваквите дивергентни движења се издвојуваат порастот на неактивното работоспособно 

население и интензивирањето на емиграцијата во странство.  

Податоците од Анкетата за работна сила за вкупниот број на неактивни лица (15-

64 години) потврдуваат дека во последните години уште поизразена е појавата на 

повлекување на дел од работоспособното население од економска активност. Тоа значи 

дека политичката криза имаше сигнификантно влијание врз порастот на неактивното 

население во земјата. Притоа, овој пораст после 2014 година со поголем интензитет се 
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манифестира кај младото и помладото средовечно неактивно население (20-39 години). 

Манифестираните промени и постојните состојби во однос на обемот на неактивните 

лица според нивото на образование, пак, потврдуваат дека надвор од економска 

активност е и релативно голем дел од расположливиот човеков капитал во Република 

Македонија. Според состојбата во 2016 година бројот на неактивните работоспособни 

лица со високо ниво на образование достигна  околу 55000 лица.  

 Истражувањето покажа дека политичката криза имаше уште понагласено 

влијание врз ефикасноста на пазарот на трудот и неговата флексибилност. Рангирањето 

на Република Македонија според композитниот индикатор Ефикасност на пазарот на 

трудот во периодот 2009-2015 година, укажува на променлива позиционираност и 

тренд на континуирано влошување во последните години во споредба со другите земји 

ширум светот. Според овој индикатор во 2015 година земјата е рангирана на 95 место од 

138 земји. 

Извештајот на Светскиот економски форум покажува дека положбата на 

Република Македонија во однос на флексибилноста на пазарот на трудот, како и 

најголем дел од индикаторите кои го сочинуваат овој композитен индикатор, исто така, 

сигнификантно се влошува. Што се однесува на композитниот индикатор ефикасно 

користење на талентите, пак, во последните години позиционираноста на Македонија 

останува мошне неповолна. Во 2014 година таа е рангирана на 111 место (од 140 земји), 

а во 2015 година на 108 место (од 138 земји). Овој композитен индикатор до 2012 година 

го сочинуваа четири, а потоа пет индикатори. Од нив Македонија се издвојува со мошне 

неповолен ранг според индикаторите: потпирање на професионален менаџмент,  

способност за задржување на таленти и способноста за привлекување на таленти. Во 

однос на овие индикатори во 2015 година земјата респективно е рангирана на 110 место, 

115 и 128 место, од 138 земји ширум светот. Овие индикатори недвосмислено го 

потврдуваат неефикасното користење на талентите, кое резултира со загуба на човечки 

капитал по основ на пораст на неактивноста (посебно на помладото население) и 

интензивирањето на емиграцијата во странство.  

Долготрајната голема невработеност на младите и нефикасното користење на 

талентите, особено во последната деценија кога имаше голема продукција на 

високообразован кадар, ја интензивираше емиграцијата на младите од Република 

Македонија во странство. Притоа, особено голем пораст бележи интелектуалната 

емиграција, првенствено на високообразовани кадри од областа на техничко-

технолошките и медицинските науки. Расположливите странски извори на податоци 
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(Светска банка, ОЕЦД, Еуростат и др.) покажуваат дека стапката на емиграција од 

земјава е мошне висока и денес изнесува повеќе од 30%. Притоа, трајната емиграција 

останува релативно поголема, но пораст бележат и привремените преселувања (за 

вработување во странство, миграцијата поради семејни причини, студирање или поради 

други причини), кои најчесто се трансформираат во траен престој надвор од земјата. 

Овие движења според сите индиции имаат тренд на пораст во последните неколку 

години.  

Податоците на Еуростат за бројот на македонските граѓани во европските земји 

на прием покажуваат дека во последната деценија емиграцијата од Република 

Македонија продолжи со несмален интензитет. Според овие податоци во периодот 2010-

2013 година тој е зголемен за околу 33.000 лица или за 15,2%. Во наредните три години, 

пак, бројот на македонските граѓани во европските земји на прием се зголеми за околу 

40.000 лица, односно за 16,8%. Иако опфатот на македонските граѓани во овие земји 

може да се оцени како нецелосен, сепак овие податоци недвосмислено потврдуваат дека 

во последните години сигнификантно се зголеми емиграцијата во странство, особено на 

младите и високообразованите кадри. Во овој период со несмален интензитет продолжи 

и емиграцијата во традиционалните земји на прием (САД, Австралија, Нов Зеланд итн.). 

Оттаму, може да се констатира дека политичката криза, меѓу другото, влијаеше и на 

интензивирање на емиграцијата во странство.  

Независно од добиените резултати со истражувањето, останува впечатокот дека 

денес се уште не може целосно да се идентификуваат импликациите од политичката 

криза врз пазарот на трудот во Република Македонија, поради нивната комплексност и 

пролонгирано делување. Оттаму, останува потребата последиците и импликациите од 

политичката криза во земјата да се опсервираат од една временска дистанца на среден 

рок. 
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7. ИМПЛИКАЦИИТЕ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВРЗ ПАЗАРОТ НА 

КАПИТАЛ 

 

Пазарот на капитал презентиран преку македонската берза и покрај тоа што  

функционира повеќе од 20 години, неговата улогата во финансискиот систем на земјата 

е се уште на ниско ниво, бидејќи уделот на банкарскиот сектор од околу 90%. 

Либерализацијата и реформите на пазарот на капитал кои се направени, овозможија 

подобрување на позицијата на пазарот на капитал во Република Македонија, но сепак 

тоа  не е сеуште на задоволително ниво. За да се согледа влијанието на политичката 

криза врз македонскиот пазар на капитал, се анализираат неколку индикатори и нивниот 

тренд на движење, како што се: примараниот  пазар, берзанскиот промет, пазарните 

индекси и пазарната капитализација и ликвидност. 

 

                                          7.1. Примарен пазар на капитал 

 

Македонскиот пазар на хартии од вредност, односно Македонската берза како 

негов претставник е плиток и неликвиден пазар. За разлика од развиените пазари на 

капитал кај нас недостигаат голем број на хартии од вредност за тргување, како што се 

корпоративни обврзници, деривативни финансиски инструменти (фјучерси, опции, 

свопови и слично).  Имено, во нашата земја најмногу се тргува со акциите на правни 

лица и хартии од вредност издадени од државата. Ваквата лоша понуда на хартии од 

вредност не ја поттикнува инвестициската јавност да инвестира на овој пазар, односно 

истата не е атрактивна за инвеститорите. Во табела 7.1. е прикажан трендот на 

примарната емисија на хартии од вредност на македонскиот пазар на капитал за 

периодот 2010-2016 година. 
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Табела 7.1. Примарна емисија на државни и недржавни хартии од 

вредност за период 2010-2016 година  (во милиони денари) 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Долгорочни државни хартии 

од вредност 

1.848 1.845 10.466 12.359 13.362 11.896 9.107 

Континуирани обврзници 0 1.168 9.850 11.557 12.747 11.310 8.367 

Обврзници за 

денационализација 

1.848 677 616 802 615 586 740 

Долгорочни недржавни 

хартии од вредност 

3.327 3.531 10.032 121 6.325 120 1.111 

Корпоративни обврзници 0 0 0 0 0 0 0 

Акции  3.327 3.531 10.032 121 6.325 120 1.111 

Акции од банки 414 3.314 2.546 0 0 0 / 

Акции од други финансиски 

институции 

17 217 191 111 267 3 / 

Акции од нефинансиски 

институции 

2.897 0 7.295 10 6.059 117 / 

Вкупно емисии на хартии од 

вредност 

5.175 5.376 20.497 12.481 19.687 12.016 10.958 

Извор: Извештај за финансиска стабилност за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година, НБРМ. 

* Поради недостатокот на податоци по видови на државни и недржавни хартии од вредност за 2016 година, 

во табелата е даден само збирниот износ на примарната емисија за таа година 

 

Од податоците се согледува дека до 2012 година (кога постои и највисока 

вредност на примарната емисија на хартии од вредност),  во вкупниот износ на 

примарната емисија на хартии од вредност поголемо е учеството на  недржавните хартии 

од вредност, односно акциите. Сепак, треба да се има предвид дека во сите нови емисии 

на акции, државата се јавуваше како единствен купувач, поради што поголемата 

раздвиженост на овој пазарен сегмент во 2012 година не може да се протолкува како 

влез на нов, „свеж“ капитал. Во следниот период од анализата доминира учеството на 

државните хартии од вредност. Тоа е согласно определбата на државата за финансирање 

на јавниот долг преку пазарот на капитал, како и интересот на инвестициската јавност 

за купување на овие хартии од вредност  заради релативно високиот принос кои тие го 

обезбедуваат виза ви ниското ниво на ризик. На пример, на обврзниците за 

денационализација се пресметува камата во висина од 2% годишно.37 Како резултат на 

политичката криза има намалување на примарната емисија на хартии од вредност  во 

2015 година во однос на 2014 година од 61 %  и тоа пред се како резултат на намалување 

                                                           
37 На пример, вкупниот издаден износ на државни обврзници во текот на 2016 година, претставува 4,2% 

од вкупниот државен долг на 31.12.2016 година, односно 11,5% од внатрешниот долг на централната 

влада,  http://www.nbrm.mk/content/Regulativa/FSR_2016_MKD.pdf  
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на примарната емисија на акциите, поради воздржаноста на компаниите од нов прилив 

на капитал за инвестиции, а во 2016 година, како резултат на намалување на емисијата 

на државни хартии од вредност, односно обврзници. За време на анализираниот период 

на примарниот пазар нема издадено ниту една корпоративна обврзница.  

 

7.2. Берзански промет 

 

За согледување на состојбата на македонската берза за хартии од вредност 

релевантна е и анализата на движењата на секундарниот пазар. За таа цел во останатиот 

дел од трудот се анализира најпрво берзанскиот промет, а потоа и пазарната 

капитализација. При анализата на берзанскиот промет  се согледуваат движењето на 

вкупниот промет, како и неговата структура според видови трансакции и потеклото на 

капиталот (домашен и странски капитал).  

 

Табела 7.2. Структура на берзанскиот промет  за период 2010-2017 година (во 

денари) 

Извор: Годишни извештаи за работа на Македонска берза АД Скопје за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 и 2017 година 

Од податоците во Табела 7.2.  се согледува дека во анализираниот период 

вкупниот промет остварува највисока вредност во 2011 година, а најниска во 2015 

година кога се забележува пад во прометот кај сите видови на трансакции, односно 

пазарни сегменти  како резултат на влијанието на политичката криза.   

Доколку ја анализираме структурата на берзанскиот промет, акциите покажуваат 

најголемо циклично движење низ годините, додека кај обврзниците во сите години има 

Година Акции Обврзници Вкупно 

класично 

тргување 

Блок-               

-трансакции 

Јавни 

берзански 

аукции 

Јавни 

понуди на 

хартии од 

вредност 

Вкупно 

промет 

2010 2.017.360.721 1.252.178.889 3.269.539.610 2.539.650.767 40.772.697   5.842.963.073 

2011 2.147.134.623 1.292.461.902 3.439.596.525 8.964.076.592 321.522.557 930.662.000 13.655.857.674 

2012 1.553.185.005 1.202.286.029 2.755.471.034 2.399.890.440 347.082.916 97.860.558 5.600.304.948 

2013 1.394.585.615 728.185.116 2.122.770.731 819.559.599 274.712.773 17.514.884 3.234.557.987 

2014 1.985.368.182 541.153.799 2.526.521.981 1.568.007.940 280.343.084 4.329.184.892 8.704.057.897 

2015 1.436.513.948 645.437.041 2.081.950.989 548.522.150 15.847.214 14.174.160 2.660.494.514 

2016  1.823.563.761 508.898.633 2.332.462.394 645.400.593  45.531.185 0  3.023.394.172  

2017 2.728.863.225 178.946.696 2.907.809.921 1.817.744.356 12.890.642 0 4.738.444.919 
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пад освен благ пораст во 2011 година и позначителен пораст во 2015 година. Сепак, овој 

пораст како што напоменавме претходно се должи на обврзниците  издадени од страна 

на државата, а не на корпоративните обврзници.  

Значаен фактор кој влијае на берзанскиот промет секако е уделот на странските 

инвестиции, како во куповната, така и во продажната страна на прометот. Всушност, 

вкупниот берзански промет во голема мера  зависи и од инвестициите од странство, така 

што во периодот кога се намалува учеството на странските инвеститори на берзата, се 

намалува и вкупниот берзански промет, и обратно. Покрај тоа, странските инвестиции 

доведуваат до нагорен тренд на цените на домашниот пазар на капитал. Во продолжение 

се прикажува структура на вкупниот промет според типот на инвеститори . 

 

Табела 7.3. Структура на куповната страна на берзанскиот  промет според 

типот на инвеститори за период  2010-2016 ( во %) 
 

Тип на 

инвеститори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Странски 

инвеститори 23,1 18,7 10,1 10 23,4 8,7 10,06 

Домашни 

инвеститори 76,9 81,3 89,9 90 76.6 91,3 89,94 
 

Структура на продажната страна на берзанскиот  промет според типот на 

инвеститори за период 2010-2016 (%) 

Тип на 

инвеститори 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Странски 

инвеститори 27,9 26,5 20 15,4 28 28,9 24,15 

Домашни 

инвеститори 72,1 73,5 80 84,6 72 71,1 75,85 
Извор: Адаптирано според податоци добиени од Извештај за финансиска стабилност во РМ во 2010, 

2011, 2102, 2013, 2014, 2015, НБРМ и Годишен извештај за работа на Македонска берза АД Скопје за 

2016 година 

 

Од табелите може да заклучиме дека домашните инвеститори во многу поголем 

процент учествуваат во вкупниот промет на македонската берза во однос на странските 

инвеститори. Во просек, во периодот 2010 - 2016 година домашните инвеститори во 

куповната страна на берзанскиот промет учествувале со 85,13%, додека во продажната 

страна со 75,59%.  Странските инвеститори за време на анализираниот период во 

поголем процент учествуваат во продажната отколку во куповната страна на 

берзанскиот промет, што зборува за негативен нето ефект по основ на учество на 

странски капитал на Македонската берза. Притоа, најаларманта е состојбата во 2015 
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година кога има драстичен пад на учеството на странскиот капитал во куповната страна 

на берзата од 14,7 процентни поени, што е резултат на воздржаноста на странските 

инвеститори за вложување поради политичката неизвеност во државата. 

 

7.3. Пазарна капитализација и пазарни индекси 

 

За утврдување на динамиката на пазарот на хартии од вредност, како и за 

донесување заклучоци за неговото движење, покрај параметрите кои ги анализиравме 

погоре се користат и берзанските индекси и пазарната капитализација. На македонскиот 

пазар на капитал се пресметуваат два индекса: за пазарот на акции - Македонскиот 

берзански индекс (МБИ-10) и за пазарот на обврзници - Индексот на обврзници (ОМБ). 

Движењето на МБИ 10 и ОМБ  како и нивната процентуална промена во периодот 

од 2010 до 2017 година е прикажано во Табела 7.4.  

 

Табела 7.4.  Движење на Македонските берзански индекси и нивната 

процентуална промена во периодот 2010-2017 година (во денари) 

Година МБИ ОМБ МБИ (процентуална 

промена) 

ОМБ (процентуална 

промена) 

2010 2.278,92 116,13 -17,19 5,52 

2011 1.974,86 121,16 -13,34 4,33 

2012 1.731,18 118,61 -12,3 -2,1 

2013 1.738,86 124,13 0,44 4,65 

2014 1.844,20 126,15 6,06 1,63 

2015 1.833,26 128,38 -0,59 1,77 

2016 2.134,91 127,83 16,45 -0,43 

2017 2.538,86 128,57 18,92 0,58 

Максимална 

вредност 

2.278,92 128,38  

Минимална 

вредност 

1.731,18 116,13 

Просечна 

вредност 

1.933,74 123,2 

Извор: Годишни извештаи за работа на Македонска берза АД Скопје за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

201, 2016 и 2017 година.  

 

За   време   на   анализираниот  период  МБИ 10  во континуитет бележи  пад  и 

во 2015 година достигнува најниска вредност. По 2015 година  вредноста на МБИ 10  

забележува позитивен тренд и во 2017 година достигнува највисока вредност во 
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анализираниот период.  За разлика од него индексот на обврзниците  ОМБ речиси сите 

години бележи пораст, а во 2017 година  остварува највиска вредност.  

Во продолжение се анализира пазарната капитализација како индикатор за 

големината на пазарот на капитал.  Во табелата 7.5. е прикажана вкупната пазарна 

капитализација, капитализацијата на акциите и на обврзниците, како и процентуалната 

промена, за периодот од 2010-2017  година. 

 

Табела 7.5. Пазарна капитализација (во вкупен износ и како процентуална 

промена) за период 2010-2017 година 

 

  Акции Обврзници Вкупно 

Година Пазарна 

капитализација  

% 

промена 

Пазарна 

капитализација  

% Пазарна 

капитализација 

% промена 

2010 122.577.939.865 0,41 12.511.677.891 -15,93 135.089.617.756 -1,37 

2011 119.041.270.716 -2,89 8.563.567.068 -31,56 127.640.837.784 -5,54 

2012 113.016.985.122 -5,06 7.353.535.935 -14,13 120.370.521.057 -5,67 

2013 102.718.163.286 -9,11 6.616.404.276 -10,02 109.334.567.562 -9,17 

2014 105.370.997.921 2,58 5.680.322.013 -14,15 111.051.319.934 1,57 

2015 102.850.635.856 -2,39 4.881.457.420 -14,06 107.732.093.276 -2,99 

2016 115.710.274.852 12,5 4.438.483.765 -9,07 120.148.758.617 11,5 

2017 136.338.756.413 17,83 3.493.014.392 -21,30 139.831.770.805 16,38 

Извор: Годишни извештаи за работа на Македонска берза АД Скопје за: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 година.   

 

Од  податоците  во  табелата се забележува  дека вкупната пазарна капитализација 

е детерминирана од пазарната капитализација на акциите. Пазарната капитализација 

остварува континуиран  пад  низ  годините, а во 2015 година кога кризата се 

продлабочува таа остварува најниска вредност. По овој период пазарната 

капитализација остварува раст и во 2017 година достигнува највисока вредност во 

целиот анализиран период што се должи на пазарата капитализација на акциите, бидејќи 

пазарната капитализација на обврзниците и секоја година бележи намалување, а 

причината за тоа се достасаните ануитети на обврзниците за денационализација. 

Покрај големината на пазарот на капитал изразена преку пазарната 

капитализација, се анализира и неговата длабочината која, всушност, се однесува на 
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неговата ликвидност. Притоа, треба да се истакне дека Македонската берза, 

перманентно настојува на сите инвеститори да им обезбеди влез, односно излез од 

сите финансиски инструменти со кои се тргува, по фер пазарна цена. 

Во Табелата 7.6. претставен е степенот на ликвидност како однос помеѓу 

вкупниот промет и пазарната капитализација во периодот од 2010-2017 година.  

 

Табела 7.6.  Ликвидноста на пазарот на капитал за период 2010-2017 година  

(во %)  

Година Ликвидност 

2010 4,32 

2011 10,7 

2012 4,65 

2013 2,96 

2014 7,84 

2015 2,47 

2016 2,52 

2017 3,39 
                      Извор: Сопствени пресметки врз основа на податоци од http://www.mse.mk/mk/reports 

 

Од табелата може да се забележи дека ликвидноста на пазарот на хартии од 

вредност, мерена како однос на вкупниот промет и пазарната капитализација е ниска. 

Благ пораст на ликвидноста има само во 2011 и 2014 година.  Сепак, треба да се има 

предвид дека овие показатели би биле повисоки ако се изземе ефектот од остварените 

блок-трансакции, коишто имаат значително влијание врз вкупниот обем на тргување. 

Високата застапеност на блок-трансакциите на Македонската берза, во однос на 

трансакциите од редовното тргување е фактор, којшто придонесува за ниската 

ликвидност на пазарот, со оглед на тоа дека овие трансакции се од инцидентен карактер 

и не се показател за ликвидноста на пазарот. 

  Покрај тоа, показател за ниската ликвидност на берзата е и високото учество во 

прометот на десетте најтргувани хартии од вредност. Всушност, тоа ни покажува дека 

станува збор за пазар со  релативно мала ширина, т.е. слаба понуда на хартии од вредност 

со различни карактеристики. Ограничената ликвидност на Македонската берза,  го 

оневозможува лесниот излез од пазарот, што негативно влијае врз вредноста на 

финансискиот имот на домашните инвеститори.  

Врз основ на направените истражувања се согледува дека во последните години 

од анализираниот период постои намален обем на емисија на хартии од вредност на 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://www.mse.mk/mk/reports
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примарниот пазар, што се должи на намалениот износ на емитирани долгорочни 

недржавни хартии од вредност, при што последните години целосно отсуствуваа нови 

емисии на акции од банки. Карактеристично е што за време на анализираниот период  не 

беше издадена ниту една корпоративна обврзница. Од тука може да заклучиме дека 

приватниот сектор не покажа заинтересираност за користење на пазарот на капитал како 

извор за сопствено финансирање. Кај вкупниот берзански промет во периодот помеѓу 

2010-2017 година постои циклично движење, поради што може да се заклучи дека 

политичката криза не предизвика пад на прометот на берзата.  

Македонскиот пазар на капитал овој период се карактеризира со ниска 

ликвидност. Сепак, имајќи предвид дека нашиот пазар на капитал континуирано се 

соочува со ограничена ликвидност, ниската ликвидност за време на овој период не би 

можеле да ја припишеме на политичката криза. Нејзиното влијание не се чувствуваше 

ниту на македонските берзански индекси, така што генерално МБИ 10 и  ОМБ во овој 

период бележат  пораст.  Домашните инвеститори, како и во годините пред политичката 

криза, со многу поголем процент учествуваа во вкупниот промет на Македонската берза 

во однос на странските инвеститори. Странските инвеститори за време на анализираниот 

период во просек во поголем процент учествуваа во продажната отколку во куповната 

страна на  прометот, што зборува за негативен нето ефект по основ на учество на 

странски капитал на Македонската берза. 
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8. ЕКОНОМСКИ  ИМПЛИКАЦИИ  ОД   ПОЛИТИЧКАТА  КРИЗА  ВО 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО СЕКТОРОТ ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

 Фактот дека земјоделството е единствениот сектор во економијата којшто 

обезбедува храна за луѓето, го прави прилично отпорен на политичките влијанија. Така, 

дури и во услови на воени конфликти, земјоделството е меѓу ретките сектори кои го 

организираат и изведуваат производствениот процес. Сепак, во услови на 21-ви век, треба 

да се истакне дека под обезбедувањето на храна за полулацијата се подразбира не само 

прехранување на населението туку и континуирана достапност на биолшки безбедни и 

хранливи основни земјоделско-прехранбени производи (храна), како и одржување на 

стабилен пораст на потрошувачката на храна, но и компензација на флуктуациите во 

производството и цените38. Тоа се постигнува преку три основни начини:39  

производство на храна, размена (трговска) на храна и т.н трансфер на храна (на пример, 

хуманитарна помош во храна). Ефективноста на секој од посечените начини секако 

зависи од ефективноста во функционирањето на институциите кои се задолжени да ги 

регулираат и координираат конкретните активности во секој од нив одделно. Оттука, со 

сигурност може да се тврди дека политичката нестабилност негативно се одразува врз 

обезбедувањето на храна за популацијата, односно врз земјоделството. Во оваа смисла, 

нема сомнение дека последната политичка криза во Република Македонија имаше 

негативни економски импликации врз македонското земјоделство. 

  Објавувањето на т.н „бомби”, или, незаконски следени телефонски комуникации 

со кои тогаш опозициската партија СДСМ откри вкупно 36 пакети на аудио снимки на 

снимени телефонски разговори, предизвика бурни реакции на јавноста.  Европската 

комисија ангажираше една група на независни високи експерти од областа на владеење 

на правото со цел спроведување на брза анализа на ситуацијата и обезбедување на 

препораки за решавање на овие прашања. Групата подготви извештај во кој, меѓу 

останатото констатираше неодвојување на државата и партијата, намалена 

транспарентност во јавните работи, сериозни појави на политичка корупција на 

различни нивоа и на многу начини. За негова изработка, групата оствари средби со 

владини и невладини учесници, од кои извести дека се соочила со став на одрекување 

од одговорност, минималистичко толкување на надлежностите на институциите и 

сколоност за затскривање зад надлежностите на други институции како оправдување за 

                                                           
38 United Nations. 1975. Report of the World Food Conference, Rome 5-16 November 1974. New York 
39 Devereux, S. 2009. Why does famine persist in Africa? Food Security 1 (1): 25-35. 
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непреземање на дејствија. Меѓу останатите, предмет на анализа на групата беа и 

снимени разговори на тогашниот Министерот за земјоделство, водостопанство и 

шумарство40. До денес, овој Извештај е и единствениот материјален доказ за постоење 

на сериозни индиции за превемање на политички некоректни дејствија, кои би имале 

негативни импкликации врз развојот и напредокот на македонското земјоделство. Во 

исто време, сеуште нема покренато судски постапки против официјални претставници 

од кои би можеле да анализираме евентуални негативни економски импликации врз 

развојот на земјоделството во Република Македонија. 

 Покрај формално објавениот Извештај на експертската група, треба да се истакне 

дека во бројни наврати и самите земјоделци во своите јавни настапи предупредуваат 

дека поради политичката криза имаат намалување и откажување на нарачките,  особено 

кај градинарските производи. Исто така, и Федерацијата на фармери на Македонија, 

преку јавни соопштенија објавени во печатени и електронските медиуми предупреди 

дека одолговлекувањето на политичката криза ќе има негативно влијание врз 

производството и пласманот на земјоделските производи, како и врз целата економија 

во земјава. 

 Сепак, најдиректена и најексплицитна економска импликација од политичката 

криза која многу негативно се одрази врз земјоделтвото во Македонија е неисплатата на 

субвенциите за 2016 година. Имено, поради политичката криза и проблематизирањето 

на изборните резултати од 11 декември 2016 година, се закочи реализацијата на 

директните исплати наменети за редовна, годишна поддршка на индивидуалните 

земјоделски производители во Република Македонија, а агонијата траеше сè до 

формирањето на новото Собрание, на 27 април 2017 година, што во земјоделското 

производство претставува период на интензивни агротехнички операции. Покрај овој 

настан, за согледување на имликациите од политичката криза врз земјоделството во 

Република Македонија, за потребите на проектот направена е и секторска анализа по 

обем на производство за позначајните земјоделски култури, и тоа за шестгодишен 

период, од 2010 од 2016 година. Овде сакаме да напоменеме дека сериозна дисторзија 

во анализата направи фактот што периодот земен за анализа се совпаѓа со периодот кога 

почнува директната финансиска поддршката на земјоделството со високи суми, од над 

                                                           
40 Препораки на Вишата експертска група за системски прашања во врска со владеењето на правото во 

однос на следењето на комуникациите откриено пролетта 2015 година, стр.6. 

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/news_corner/news/newsfiles/20150619_recomm

endations_of_the_senior_experts_group.pdf-пристапено август, 2017. 
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100 милиони евра, која на некој начин ги замагли негативните импликации од 

политичката криза и практично го одржа во живот македонското земјоделство. 

Дополнително, и периодот после повторното воспоставување на редовни исплати е кус 

за анализа. Кон ова треба да се додадат и сериозните поплави и пролетни мразови кои 

во анализаниот период го погодија македонското земјоделството. Имајќи ги предвид 

наведениве ограничувања, за потребите на овој проект даден е преглед на доделената 

финансиска поддршка во земјоделството во Република Македонија и изработена е 

анализа на структурата на земјоделското земјиште и остварениот обем на земјоделско 

производство, со цел да се воочи тренд пред и после нарушувањето на нормалниот тек 

на исплатата на субвенциите за земјоделство за 2016 година.   

 Анализата за економските импликации од политичката криза во Република 

Македонија врз секторот земјоделство се темели на официјални податоци добиени од 

Државниот завод за статистика, годишните извештаи за земјоделство и рурален развој 

изработени од Министерството за земјделство, шумарство и водостопанство и податоци 

од Агенцијата за финансиска поддршка на земјделството и рурален развој. 

  

8.1. Земјоделска политика и финансиската поддршка во земјоделството 

 

 Земјоделството претставува значаен сектор во македонската економија. Заедно 

со ловот, шумарството и риболовот претставува третиот најголем сектор со учество од 

10.2% во БДП.41 Значењето се потврдува со фактот дека во земјоделскиот сектор се 

вработува околу 16% од вкупното население.42 Земајќи ја предвид високата стапка на 

невработеност во Република Македонија, на вработеноста во земјоделството се гледа 

како на социјален ублажувач на структурните промени во сите сектори на стопанството. 

За развој на секторот Република Македонија води сеопфатна земјоделска политика. Со 

донесување на основниот системски Закон за земјоделство и рурален развој од 2007 

година, на целокупниот сет на акти од областа на безбедност на храната, како и 

прилагодувањето на останатите законски акти, македонската земјоделска политика 

поприма значителни елементи на соодветната Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) 

на Европската унија. Заради долгорочно планирање на националната земјоделска 

                                                           
41 Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf 31.10.2017 
42 Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf, 31.10.2017 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf
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политика, а во  насока на остварувањето на законски дефинираните секторски развојни 

цели, Владата изработува Национална стратегија за земјоделство и руралниот развој.  

 За поттикнување на растот на земјоделството во Република Македонија од 

големо значење беше Националната стратегија за земјоделство и рурален развој за 

периодот 2007-2013 година, со оглед на тоа дека беше прв сеопфатен документ после 

поддолго време и истата имаше успешна реализација. Во овој период македонскиот 

земјоделски сектор оствари генерално позитивни перформанси во своето 

функционирање и знаци на преминување во фаза на развој. Реализираните политики 

директно влијаеја на прекинување или ублажување на негативните тенденции на 

намалување на физичкиот обем на производство кои беа резултат на непостоењето на 

одржлива земјоделска политика пред 2007 година, и постепено придвижување кон 

позитивни трендови на пораст, поизразени кај потсекторите со компаративни предности. 

Почнувајќи од 2007 година финансиска поддршка на земјоделските производители 

остварена преку директните плаќања постепено ги опфати сите значајни земјоделски 

подсектори-конкурентните, но и дел од неконкурентните, кои се препознаени како 

стратешки важни од различни причини. Нивната примена е условена со барања за 

вкрстена сообразност (коишто се воведуваат постепено и во согласност со регулативите 

на Заедничката земјоделска политика) за да се осигура производство на безбедна и 

здрава храна и зачувување на животна средина. 

 Во анализираниот период (2010-2016) може да се констатира дека се издвојуваат 

големи парични средства кои се движат околу 100 милиони евра. (Графикон 8.1.)   

 

Графикон 8.1. Издвоени парични средства за развој на земјоделство во периодот 

2010-2016 година 

 

Извор: Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој, 

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp, 1.11.2017 
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 Во најголема мера, директните плаќања по земјоделски производ се дадени за 

суров тутун, грозје и млеко. Во однос на дирeктни плаќања по капацитет, најголем 

процент од директните плаќања за сточарско производство е доделен за овчарското и 

говедарското производство. Директните плаќања за растително производство се главно 

наменети за житните култури, зеленчук и грозје. Субвенциите за инпути, наменети за 

купување на приплодни трла, премии за осигурување, анализа на почва и субвенции за 

гориво, се речиси занемарливи во големина. Тие изнесуваат помалку од 1% од буџетот 

за поддршка на проиводителите.43 Како недостаток на субвенциите се посочува начинот 

на исплаќање. Имено, директните плаќања се даваат на единица земјоделски производ, 

земјоделска површина или грло.  

 Согласно развојната стратегија за периодот 2014-2020, земјоделската политика 

на Република Македонија се заснова на пет цели:44 

- Обезбедување на стабилно производство на квалитетна и достапна храна и 

обезбедување на доволни количини на храна за населението; 

- Зголемување на конкурентноста на земјоделството; 

- Обезбедување на стабилен приход на земјоделските стопанства; 

- Одржлив развој на руралните подрачја; 

- Оптимално искористување на природните ресурси со почитување на принципите 

на заштита на природните ресурси и животната средина. 

Овие цели се планира да бидат постигнати преку четири групи на инструменти и мерки: 

- Регулација и поддршка на земјоделски пазари; 

- Директни плаќања; 

- Рурален развој; 

- Државна помош како дополнителна поддршка на земјоделството. 

 Како што може да се забележи, субвенциите и натаму остануваат составен дел 

на македонската земјоделска политика. 

 

 

 

                                                           
43 Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој, 

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp , 1.11.2017 
44 Национална стратегија за земјоделство и рурален развој за периодот 2014-2020, 

http://www.mzsv.gov.mk/NSZRR%202014-2020.pdf, 15.11.2017 

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
http://www.mzsv.gov.mk/NSZRR%202014-2020.pdf
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8.2. Земјишна структура и структура на земјоделски стопанства 

 

 Според последните статистички податоци 1.267.134 хектари или 49% од вкупната 

површина на земјата се категоризира како земјоделско земјиште. Најголем процент 

завземаат пасиштата (околу 60%), а од вкупната обработлива површина водечко место 

заземаат ораниците и бавчите, потоа се ливадите, лозјата и овоштарниците. (Графикон 

8.1.).   

 

Графикон 8.1. Користење на земјоделско земјиште по категории, во 2016 година 

 

Извор: Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf, 31.10.2017 

 На Гафиконот 8.2. претставена е структурата на ораници и бавчи во периодот 

2010-2016. Може да се констатира дека во однос на структурата на вкупно засеана 

површина, учеството на културите е релативно стабилно за подолг период. Житните 

култури се наоѓаат на прво место, една третина од ораниците и бавчите е оставена како 

угар и необработено земјиште, а помалку од 15% од обработливата површина отпаѓа на 

градинарските, индистриските култури и фуражните растенија. 

 

Графикон 8.2. Структура на ораници и бавчи во периодот 2010-2016 година 

 

Извор: Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf, 31.10.2017 
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 Податоците во однос на сточарското производство се претставени на Графикон 

8.3. Од прикажаната бројна состојба, јасно се воочува стабилно учество на бројот на 

добиток, живина и пчелни семејства.  

Графикон 8.3. Бројна состојба во сточарството во периодот 2010-2016 година 

 

Извор: Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf, 31.10.2017 

 Во однос на големината на земјоделските стопанства на кои се реализира 

земјоделската дејност, каратеристика на македонското земјоделство се мали, 

индивидуални земјоделски стопанства. Според податоците од последното структурно 

истражување на земјоделските стопанства, во Република Македонија има вкупно 

170.885 земјоделски стопанства кои обработуваат 315.863 ха. земјоделско земјиште, 

пришто просечната големина на земјоделско стопанство изнесува 1,85 ха.45   

На Графикон 8.4. прикажана е структура на земјоделски  стопанства                                                                                                                                                                                                                                                   

според површина користена за земјоделско производство. Може да се констатира дека 

најголем процент од вкупните стопанства користат помалку од 0,5 ха. Ова упатува на 

заклучокот дека земјоделското производство во Република Македонија се реализира на 

голем број мали парцели што оневозможува употреба на современа земјоделска 

механизација и подобрување на ефикасноста и продуктивноста на производството, па 

оттука, расцепканоста на земјоделските парцели претставува еден од најголемите 

проблеми на македонското земјоделство. 

 

 

                                                           
45 Структура на земјоделски стопанства, 2013, 5.4.14.01 769, Државен завод за статистика на Република 

Македонија, 2014 
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Графикон 8.4. Структура на земјоделски стопанства според користена површина, 

состојба 2013 година 

 

Извор: Структура на земјоделски стопанства, 2013, 5.4.14.01 769, Државен завод за статистика на 

Република Македонија, 2014 

 

8.3 Обем на земјоделско производство 

 Во Република Македонија, традиционално  водечки  култури  се  житните 

култури и истите зафаќаат најголем процент од земјоделското земјиште. Во рамки на 

производството на житарки, најзастапените култури се пченица, пченка, јачмен, ′рж, 

ориз и овес. На Графиконот 8.5. даден е преглед на приносите по видови житни кулури, 

по години, за периодот 2010-2016.  

 

Графикон 8.5. Производство на житни култури по години, за период 2010-2016 

година 

 

Извор: Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/MakBrojki2017_mk.pdf, 31.10.2017 

 Како што може да се воочи, обемот на производство на житни култури во 

Република Македонија, во анализираниот перид нема значајни отстапувања. 
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 Најзначајна индустриска култура во македонското земјоделство претставува 

тутунот, кој  опфаќа 80% од вкупната површина под индустриски култури во земјава. 

Најголем дел од производството се наоѓа во Пелагонискиот и Југоисточниот регион на 

Република Македонија со важно социјално и економско значење за земјоделството и 

стопанството во целина. Производството на оваа значајна индустриска култура 

(Графикон 8.5.), покажува прилично стабилен тренд во анализираниот период. Благиот 

пад  во обемот на произвоство којшто се забележува во 2015 година нема големо 

влијание врз општата важност на култура и најверојатно е резултат на неповолните 

климатските промени, кои во изминативе неколку години имаат големо влијание на 

севкупното земјоделство во Република Македонија. 

 

Графикон 8.5. Производство на тутун по години, во периодот 2010-2016 година 

 

Извор: Статистички годишник, 2017 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2017/10-Zemjodelstvo-

Agriculture.pdf, 13.11.2017 

 Производството на грозје и вино придонесуваат со околу 20% во вкупната 

вредност на земјоделското производство. Во анализираниот период, во македонското 

лозарството и покрај неповолната старосна структура на лозовите насади, постоечката 

голема фрагментираност на парцелите и долгиот период за мали инвестиции, 

производството на грозје бележи тренд на зголемување. Од произведеното грозје, во 

Република Македонија се прозведува вино кое е главно наменето за странските пазари. 

Виното е вториот најизвезуван производ во Република Македонија, на прво место се 

наоѓа тутунот. Производството на вино во Македонија се одвива во 81 официјално 

регистрирани винарски визби претежно лоцирани во Скопје, Неготино и Кавадарци. 

Винарските визби обработуваат околу 65% од вкупно произведеното винско грозје, 

додека околу 35% обработуваат директно лозарите за сопствена потрошувачка, како 

вино и ракија.46  

                                                           
46 Виното во бројки, Државен завод за статистика, www.stat.gov.mk, 15.11.2017 
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 Во последните години, поточно од 2014 година се забалежува пораст  на 

производство на вино во шишиња (Графикон 8.6.), што е резултат на зголемувањето на 

површините на грозје и отворањето на мали винарски визби. 

 

Графикон 8.6. Производство на вино во литри, во период 2010-2016 година 

 

Извор: Статистички годишник, 2017 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2017/10-Zemjodelstvo-

Agriculture.pdf, 13.11.2017 

 

 Во сегментот на сточарското производство, најголем процент на учество има 

производството на млеко, потоа следуваат месото (свинско, говедско, овчо и живинско), 

јајца, волна и мед. Кај сите производи не се забележува значителна разлика во периодот 

на анализирање. Интерсено е да се спомене дека иако постои благ пад на бројот на 

млечни крави, има благ пораст во производството на млеко по крава, што се должи на 

подобрувањето на одгледувачката структура на млечните крави. (Табела 8.1.). 

Табела 8.1. Број на крави и просечено производство на млеко по молзна крава во 

период 2010-2016 година 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

број на млечни крави 

и стелни јуници 135044 164537 161012 154487 155432 156699 160603 

литри по молзна 

крава 2787 2886 2928 3009 3053 2828 3046 

Извор: Статистички годишник, 2017 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2017/10-Zemjodelstvo-

Agriculture.pdf, 13.11.2017 
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 Во рамки на сточарското производство во Република Македонија, една од 

значајните гранки претставува овчарството, а Македонија е нето извозник на јагнешко 

месо. Одгледувањето на овци главно се одвива на семејни и мали земјоделски 

стопанства, со големина на стадо 20-200 овци. На Графикон 8.7. претставени се податоци 

за бројот на овци во Република Македонија, во периодот 2010-2016 година.  

Графикон 8.7. Број на овци по години, во периодот 2010-2016 година 

Извор: 

Статистички годишник, 2017 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/SG2017/10-Zemjodelstvo-Agriculture.pdf, 

13.11.2017 

 Како што може да се заблележи од податоците дадени на Графикон 8.7.,  и покрај 

поволните географски и економски услови за развој, одгледувањето на овци бележи 

опаѓачки тренд. 

 Од анализираните податоци за можни негативни економски импликации од 

политичката криза врз земјодеслтвото во Република Македонија, може да се извлече 

генерален заклучок дека секторот е релативно стабилен. Позитивните и негативни 

трендови кои се воочуваат при анализата на обемот на одделните видови на земјоделско 

производство се многу благи и не даваат доволно убедливи индикации за одредување на 

тенденциите. Така, и покрај постоењето на стабилна политика во финансиската 

поддршка за земјоделците, како и нивна нередовна исплата во 2016 година, од анализата 

на податоците во однос на структурата за користење на земјоделско земјиште и 

земјодлското производство се заклучува дека нема промени. Негативни импликации врз 

земјоделството не беа воочени ниту од страна на Владата на Република Македонија, па 

согласно на тоа, не беа направени посебни интервенции во националната аграрна 

политика. 

 Она што имаше најдиректно влијание врз непосредните земјоделски 

производители во Република Макеедонија беа повисоките цени на инпутите од една 

страна, и намалувањето на побарувачката на суровини (примарни земјоделски 
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производи) од страна на преработувачката индустрија. Покрај тоа, овде треба да се 

истакне дека дел од преработувачите не ги извршија навреме исплатите за превземените 

примарни земјоделски производи, особено кај винското грозје. Поради ваквата состојба, 

добар дел од земјоделските производители се соочија со кусок на обртни средства, кои 

со оглед на ограничената достапност на кредити и заеми од банките, земјоделците ги 

надополнија од свои лични средства, што секако негативно се одрази на нивниот 

стандард и квалитет на живеење, но до сега, не остави мерливи статистички показатели 

кои би можеле да се анализираат. 
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9. ЕКОНОМСКИ   ИМПЛИКАЦИИ   ОД  ПОЛИТИЧКАТА   КРИЗА ВО 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВРЗ  СЕКТОРОТ  ТУРИЗАМ 

 

Туризмот претставува масовна миграциска појава со значајни финансиски 

последици, која бележи импозантнтен раст во изминатиот период во глобални рамки, па 

оттука и туристичката индустрија се смета за една од најбрзорастечките индустрии во 

светската економија. Исто така, туризмот е појава која манифестира изразена 

сензитивност на промените во опкружувањето, односно, обемот на туристичкиот 

промет, физички и финансиски, е во директна зависност со природните, 

социоекономските и политичките услови како во емитивната и посебно во рецептивната 

земја. Туризмот, во суштина, е економска активност која во голема мера е подложен на 

влијание од условите во макро и посебно во микро средината во која се одвива. Имено 

неповолните услови во опкружувањето негативно се рефлектираат врз обемот на 

туристичкиот промет. Во услови на елементарни непогоди, воени состојби и изразени 

политички немири доаѓа до драстично намалување на туристичката активност изразена 

преку намалување на бројот на туристите, па оттука и намалување на бројот на 

реализираните ноќевања и остварениот приход по основ на туризам. Во вакви услови 

владите на домицилните земји им препорачуваат на нивните граѓани да не ги посетуваат 

земјите што се изложени на вакви настани. 

Со цел појасен преглед на влијанието на политичката криза врз туризмот  се 

користат и анализираат официјални податоци од Државниот завод за статистика на 

Република Македонија во периодот од 2010 до 2015 година , а во фокусот на вниманието 

ќе биде физичкиот и финансискиот обем на туристички промет, кои како индикатори 

најрепрезентативно можат да го отсликаат ова влијание. 

 

9.1. Анализа на физичкиот обем на туристичкиот промет 

 

Физичкиот обем на туристичкиот промет е идикатор кој се однесува на бројот на 

реализирани доаѓања на туристите и бројот на реализираните ноќевања на туристите. 

Овие два показатели ја прикажуваат  големината на туристичкта активност во една земја 

и воедно ги индицираат осцилациите во туристичкиот промет кои се јавуваат како 
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резултат на објективни и субјективни фактори. Во Табелата 9.1. даден е преглед на 

обемот на физичкиот промет во Република Македонија. 

 

                              Табела 9.1.  Доаѓања и ноќевања на туристи, 2010-2015 

  

Доаѓања на туристи Ноќевања на туристи 

вкупно домашни странски вкупно домашни  странски 

2010  586 241  324 545  261 696 2 020 217 1 461 185  559 032 

2011  647 568  320 097  327 471 2 173 034 1 417 868  755 166 

2012  663 633  312 274  351 359 2 151 692 1 339 946  811 746 

2013  701 794  302 114  399 680 2 157 175 1 275 800  881 375 

2014  735 650  310 336  425 314 2 195 883 1 273 370  922 513 

2015  816 067  330 537  485 530 2 394 205 1 357 822 1 036 383 

Извор: http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=18 (23.11.2017) 

 

Од анализата на податоците изнесени во Табела 9.1. може да се констатира дека се 

бележи континуиран раст на реализираниот туристички промет во набљудуваниот 

период. Ваквиот тренд на раст се забележува како кај туристичките доаѓања, така и кај 

бројот на реализирани ноќевања. Имено,  бројот на туристи од 2011-2015 година се 

зголемил за 30% од кој зголемувањето од дури 20% е забележано кај бројот на туристи 

во хотели. За истиот тој период вкупиот раст во прометот во угостителството изнесува 

8,13% додека растот на прометот во хотелите се зголемил за 10 %47  Карактеристично е 

дека доаѓањата од странски туристи и реализираните ножевања по тој основ бележат 

позабрзана растечка динамика во однос на реализираниот туристички промет од 

домачни туристи. 

Имајќи предвид дека неповолните политички услови и посебно политичката криза 

имаат негативно влијание врз реализираниот туристички промет и посебно на 

странскиот туристички промет, односно неповолно влијаат врз туристичките движења, 

ваквата состојба во Република Македонија е многу несвојствена и слободно, може да се 

                                                           
47 Туризам во Република Македонија 2011-2015, Државен завод за статистика, 2016, достапно на: 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/8.4.16.01.pdf (посетено на 20 . 11. 2017 година) 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=18
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/8.4.16.01.pdf
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каже дека актуелните политички збиднувања, немале некое значајно влијание влијание 

врз туризмот. Односно, не биле со толкав интензитет за да се одрази врз драстично 

намалување на туристичкиот промет. 

 

9.2. Анализа на реализираниот финансиски промет во туристичкиот сектор 

 

 Реализираниот промет во туристичкиот сектор е резултат на економската 

активност на претпријатијата од овој сектор. Поимот промет во работењето на 

претпријатијата од секторот има иста економска тежина како и оствареното 

производство во индустриските претпријатија. Имено, станува збор за излезните 

елементи на деловниот процес во фазата на производство и прдажба. Преку остварениот 

промет претпријатијата од овој сектор, добиваат економско признание дека нивното 

делување односно работење била во функција на задоволувањето на потребите на 

нивните гости, односно потрошувачи.  

 Во официјалната статистика во Македонија се употребува терминот промет во 

угостителството под кој се подразбира книговодствена пресметана вредност на 

извржени угостителски услуги (сместување, храна и пијалаци) и други услуги кои 

вообичаено се реализираат во угостителството (превоз на гостите, услужно занаетчиски 

дејности, продажба на сувенири и сл). Финансискиот промет се јавува како резултат на 

реализираните  производи и услуги и е основа на мерење на ефикасноста на работењето 

на претпријатијата.  

 Во услови  на неизменети пазарни услови, промените во обемот на реализираниот 

промет во секторот е еквивалент на промените во обемот на работењето на 

претпријатијата, додека, пак неговата структурата укажува на значењето на одделни 

угостителски производи и услуги, во креирањето на деловниот успех на претпријатијата 

од секторот. 

 Најголем дел од прометот што се реализира во претпријатијата од секторот 

хотели и ресторани е евидентиран во претпријатијата каде што доминантна дејност е 

угостителството. Имено, повеќе од 80% од вкупно реализираниот промет во 

претпријатијата од секторот хотели и ресторани се реализира во угостителските 

претпријатија (види Табела 9.2.) 
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Табела 9.2. Промет во угостителството по организациски облик 

 Организациски облик 

  

2012 2013 2014 

Угостителско претпријатие  5 460 682  5 539 559  6 158 913 

Угостителска деловна единица на 

неугостителско претпријатие 

 1 201 480  1 248 656  1 467 515 

Индивидуални угостителски 

дуќани 

 1 504 102  1 630 854 - 

Вкупно  8 166 264  8 419 069  7 626 428 

  Извор: ДЗС 

 Значително помало учество во реализацијата на прометот во секторот хотели и 

ресторани имаат индивидуалните угостителски дуќани со околу 11% од вкупниот 

промет и угостителските деловни единици на неугостителско претпријатие со околу 9% 

од вкупниот рализиран промет. 

Обемот и структурата на реализираниот промет во туристичкиот сектор е 

прикажан во Табела 9.3.  

 

Табела 9.3. Промет во угостителството по видови објекти 

Видови објекти 2012 2013 2014 

Хотели - вкупно  2 989 361  3 055 716  3 199 133 

Пансиони   26 107   22 235   22 820 

Мотели   51 434   66 351   65 082 

Преноќишта   12 988   21 712   11 687 

Бањски и климатски лекувалишта   192 093   205 254   179 649 

Работнички одморалишта   30 036   26 961   27 141 

Детски и младински одморалишта   40 043   43 397   28 578 

Кампови   15 902   26 177   14 300 
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Куќи, станови за одмор и соби за издавање   7 306   6 993   5 820 

Некатегоризирани објекти за сместување   211 821   226 671   241 694 

Ресторан, ресторан-бавча и летна бавча  1 140 774  1 389 163  1 360 054 

Млечен ресторан и слични објекти    397 940   321 757   213 345 

Ресторан за општествена исхрана-кантини   280 804   271 984   313 412 

Студентски ресторани и мензи   183 481   167 997   167 657 

Кафеани   191 375   209 981   135 213 

Ноќен бар, дансинг бар, кабаре   33 127   25 099   39 869 

Бифеа   139 546   144 454   181 640 

Кафе-бар, снек-бар, аперитив-бар и други 

слични 

  570 881   631 179   558 093 

Слаткарници   208 260   268 992   125 220 

Чајџилници   15 038   11 541   5 051 

Ќебапчилници, грил и други слични   177 498   195 255   84 481 

Пицерија и слични угостителски објекти   220 772   226 375   178 421 

Гостилница и народна кујна   314 404   269 608   131 917 

Киоск и други слични објекти    361 661   431 030   229 860 

Други угостителски деловни единици   353 612   153 187   106 291 

Вкупно  8 166 264  8 419 069  7 626 428 

  Извор: ДЗС 

 Од хотелите, значајно е учеството на хотелите од највисоката категорија, 

односно, хотелите со пет звезди во формирањето на вкупниот промет во претпријатијата 

од секторот хотели и ресторани (види Табела 9.4.).  
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Табела 9.4. Промет во угостителството по одделни категории хотели 

  

 Видови објекти 

2012 2013 2014 

  Хотели *****  1 058 594   991 459  1 000 015 

  Хотели ****   920 587   949 040  1 060 107 

  Хотели ***   637 730   715 224   671 811 

  Хотели **   238 024   274 216   336 768 

  Хотели *   134 426   125 777   130 432 

Хотели - вкупно  2 989 361  3 055 716  3 199 133 

         Извор ДЗС 

Ваквата состојба е сосема очекувана, имајќи го предвид, карактерот на услугите, 

високиот квалитет на услуги што ги нудат овие претпријатија, како и нивниот широк 

спектар и соодветно на тоа повисоките цени за тие услуги. Во овие хотели се остварува 

повеќе од 30% од прометот во сите хотели.  

Податоците  изнесени во Табелите 9.2. и 9.3. покажуваат извесно намалување на 

вкупниот реализиран промет во 2014 година што укажува на намален обем на 

туристичка потрошувачка што можеби се јавува како резултат на неповолното влијание 

на  политичката криза. Меѓутоа доколку се има предвид анализата на податоците во 

публикацијата “Туризам во Репблика Македонија, 2011-2015“ од Државен завод за 

статистика покажува дека обемот на остварениот финансиски  промет во периодот 2011-

2015 година бележи зголемување. Имено,  вкупиот раст на прометот во угостителството 

изнесува 8,13% додека растот на прометот во хотелите  се зголемил за 10%. Раст 

неизбежно се забележува и кај бројот на вработени во угостителството кој од 2011 до 

2015 година изнесува околу 6%.48  

Влијанието врз туристичките посредници како тур операторите, туристичките 

агенции, како и угостителството исто така е неизбежно со што дополнително се 

зголемува развојот на хотелската и туристичката индустрија  во целост. Според 

Министерство за економија на Република Македонија до 2015 година регистрирани се 

                                                           
48 Туризам во Република Македонија 2011-2015, Државен завод за статистика, 2016, достапно на: 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/8.4.16.01.pdf (посетено на 20 јануари 2017 година) 

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/8.4.16.01.pdf
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вкупно 519 туристички агенции, чиј број за последните четири години се дуплирал од 

250 туристички агенции во 2011 година до 519 во 2015 година.49  

Сето ова укажува на фактот дека политичката криза нема значајно влијание врз 

туризмот во Република Македонија во периодот што е предмет на опсервација во овој 

труд. Во периодот од 2010 до 2015 година, што беше предмет на анализа во овој труд, 

во Република Македонија не се забележуваат поголеми осцилации во туристичкиот 

промет и не се запазува тренд на опаѓање. Напротив, се бележи раст кај сите анализирани 

индикатори. Имено, бројот на туристи од 2011 до 2015 година се зголемил за 30% од кој 

зголемувањето од дури 20% е забележано кај бројот на туристи во хотели. За истиот тој 

период вкупиот раст во прометот во угостителството изнесува 8,13% додека растот на 

прометот во хотелите  се зголемил за 10%. Извесно намалување на вкупниот реализиран 

промет во 2014 година што укажува на намален обем на туристичка потрошувачка што 

можеби се јавува како резултат на неповолното влијание на  политичката криза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Регистар на туристички агенции, Сектор за туризам и угостителство, Министерство за економија на 

Република Македонија , 2015, достапно на: 

http://archive.economy.gov.mk/ministerstvo/sektori_vo_ministerstvo/sektor_turizam_ugostitelstvo/3886.html 

(посетено на 15 март 2016 година) 

http://archive.economy.gov.mk/ministerstvo/sektori_vo_ministerstvo/sektor_turizam_ugostitelstvo/3886.html
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10. ИМПЛИКАЦИИ ОД ПОЛИТИЧКАТА КРИЗА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВРЗ БИЗНИС СЕКТОРОТ 

 

Неодамнешната политичка криза во Република Македонија, која започна во акутна 

форма на почетокот на 2014 година, остави последици, меѓу другото и врз бизнис 

секторот. Фирмите во Република Македонија континуирано ги истакнуваа последиците 

од политичката криза кои резултираа со стагнација на планираните развојни активности 

и пад на инвестициските активности кои би можеле да доведат не само до губење на 

профитот и намалена конкурентност туку и до самиот опстанок на фирмите, особено на 

малите фирми. Проектите за зголемување на продуктивноста, активностите за раст на 

фирмите, зголемувањето на извозот, новите вработувања и корпоративните инвестиции 

се одложуваат за време на периоди на несигурност. Горенаведеното ја поткопува 

конкурентноста на фирмите и го попречува и успорува идното закрепнување. 

Политичките кризи, сепак, се неизбежни, токму поради тоа од особена важност е да се 

идентификуваат главните реперкусии кои ги ги имаат врз деловните активности. 

Земајќи го предвид горенаведеното, неопходно е да се идентификуваат 

најзасегнатите деловни активности за време на политичките превирања. Оттука, 

главната цел на овој дел од студијата беше двојна: да се оцени степенот на сериозноста 

на влијанието на најновата политичка нестабилност врз бизнисите и да се 

идентификуваат деловните активности кои во најголем дел беа засегнати од политичката 

нестабилност кај малите, средните и големите фирми. 

Методологијата на истражувањето вклучуваше анкетен прашалник за перцепцијата 

на фирмите за влијанието на политичката нестабилност врз нивните деловни 

активности. Во таа насока, анкетниот прашалник беше дистрибуиран до сопствениците 

на бизниси или до менаџерите на приватни фирми во различни сектори во Р. 

Македонија. Прашалникот опфаќаше прашања поврзани со најновата политичка 

нестабилност во Р. Македонија и перцепциите на менаџерите за нејзиното влијание врз 

нивните секојдневни деловни активности. 

Согласно пополнетите и вратени прашалници, во анкетата учествуваа 66 приватни 

фирми од различни сектори во Р. Македонија. Од анализираниот примерок, согласно 

бројот на вработени, 73% од анкетираните фирми се микро и мали, скоро 17% средни и 

10% се големи фирми (види Графикон 10.1). 
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Графикон 10.1. Анализирани фирми според број на вработени 

 

Извор: Сопствено истражување 

 

Околу 80% од анализираните фирми работат на пазарот повеќе од пет години. 

Имено, 51% од анкетираните фирми постојат на пазарот повеќе од десет години, додека 

речиси 29% постојат од пет до десет години (види Графикон 10.2). Со оглед на годините 

на постоење на фирмите, менаџерите можат јасно да направат разлика за какви било 

разлики во нивните секојдневни операции пред и за време на политичката нестабилност. 

Покрај тоа, најголем дел од фирмите во примерокот се фирми кои работат на домашниот 

пазар (77%), додека околу 23% од фирмите се извозно ориентирани (Графикон 10.3). 

 

Графикон 10.2. Анализирани фирми според години на постоење на пазарот 
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Графикон 10.3. Анализирани фирми според ориентираност на пазар 

 

Извор: Сопствено истражување 

Резултатите од истражувањето укажуваат на сериозни последици во работењето 

на фирмите соглсно перцепциите на сопствениците и менаџерите на анкетираните 

фирми. Во таа насока, само мал дел (3%) од фирмите сметаат дека политичката криза не 

влијаела во извршувањето на нивните деловни активности (види Графикон 10.4). Од 

друга страна, повеќе од 60% од фирмите сметаат дека политичката криза имала сериозно 

негативно влијание во нивните активности додека кај 30% од фирмите кризата влијаела 

или делумно или во одредени сегменти од нивното работење.   

 

Графикон 10.4. Степен на влијание на политичката криза врз фирмите во 

Р.Македонија 
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За најголем дел од фирмите од примерокот, политичката нестабилност сериозно 

влијаела врз нивните деловни активности, независно од годините на нивното постоење 

на пазарот. Имено, повеќе од 70% од фирмите кои постојат повеќе од 10 години на 

пазарот покажуваат сериозно негативно влијание на политичката криза (Графикон 10.5). 

Додека пак, фирмите кои постојат 1 до 5 години и 5 до 10 години на пазарот се изјасниле 

дека политичката криза генерира сериозно (55% и 53%) односно делумно влијание (18% 

и 21%, соодветно). Делумното влијание на кризата забележано кај помладите фирми 

може да се објасни со прилично ограничени деловни активности, наспроти фирмите кои 

веќе постојат повеќе години на пазарот кои имаат поширок опсег на работење. 

Графикон 10.5. Степен на влијание на политичката криза според години на 

постоење на фирмите 

 

Извор: Сопствено истражување 
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влијанието е делумно или во одредени сегменти. Еднаков дел од големите фирми (43%) 

пријавиле делумно негативно влијание и влијание во одредени сегменти од нивното 

работење. Оттука, резултатите од истражувањето откриваат разлики помеѓу малите и 

големите фирми во врска со влијанието на најновата политичка нестабилност во земјата. 

Овие наоди се во согласност со претходните студии50 кои откриваат значително 

поголемо негативно влијание на политичката нестабилност врз малите бизниси 

наспрема големите. 

 

Графикон 10.6. Степен на влијание на политичката криза според големина на 

фирмите 

 

Извор: Сопствено истражување 

 

Претходните истражувања51 на ефектите од политичка криза врз работењето на 

фирмите покажуваат дека фирмите ориентирани кон извоз повеќе се соочуваат со 

негативни ефекти од политичката неизвесност vis-a-vis фирмите ориентирани кон 

домашниот пазар. Сепак, ова истражување не најде таква разлика. Поконкретно, 

резултатите од истражувањето покажуваат дека сериозноста на влијанието на 

политичката нестабилност е слична и за домашните и за извозно ориентираните фирми. 

Во овој контекст, околу 67% од извозно ориентирани и околу 61% од фирмите кои 

                                                           
50 Spencer, J.W., Gomez, C. (2003) How political environments affect the growth of firms: Evidence from small 

and large enterprises in Latin America, The George Washington University, Working paper 
51 Collier, P., Duponchel, M. (2013) The Economic legacy of civil war: Firm-level evidence from Sierra Leone, 

Journal of Conflict Resolution, 57(1), pp. 65–88 
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работат на домашниот пазар регистрираат значително негативно влијание од последната 

политичка криза во земјава (Графикон 10.7). 

 

Графикон 10.7. Степен на влијание на политичката криза кај фирмите 

ориентирани кон домашен пазар и извозно ориентираните 

 

Извор: Сопствено истражување 

 

Анкетното истражување покажува дека главните активности кај кои фирмите, 

независно од нивните карактеристики, ги чувствуваат негативните ефекти од 

политичката нестабилност се однесуваат на продажбата,  планирањето, наплатата на 

побарувања, склучувањето на договори, и работењето со државните институции.  

Повеќе од две третини од анкетираните фирми укажуваат на намалување на продажбата 

и неможност за долгорочно планирање како најсериозни ефекти од политичката 

нестабилност (Графикон 10.8). Дополнително, повеќе од 50% од анкетираните фирми 

сметаат дека политичката нестабилност негативно влијаела на склучување на нови 

договори со домашни фирми, на наплатата на побарувањата, реализацијата на веќе 

склучените договори, како и одложување на одлуките за нови вработувања. Кај повеќе 

од една третина од анкетираните фирми, негативните ефекти од политичката 

нестабилност се одразуваат и на работењето со државните институции, планираните 

инвестициски и развојни активности како и на зголемено лимитирање на изворите на 

финансирање. 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

извозно 

ориентирани

ориентирани кон 

домашен пазар

делумно негативно 

влијание

големо негативно влијание



117 
 

Графикон 10.8. Ефекти од политичката несигурност врз деловното работење на 

фирмите 

 

Извор: Сопствено истражување 

 

Главните согледувања од резултатите на анкетното истражување укажуваат на 

значителни разлики на ефектите од политичката нестабилност кај фирмите согласно 

нивната големина. Притоа, истакнувајќи ги разликите во влијанието на политичката 

нестабилност помеѓу малите и големите фирми, од особено значење е да се 

идентификуваат активностите од деловното работење каде е регистрирано значително 

негативно влијание. 

Во тој контекст, големите фирми наведуваат потешкотии при наплата на 

побарувања, тешкотии во работењето со државните институции (дозволи, лиценци и 

слично), неможност за долгорочно планирање и одложување на инвестициските 

активности како деловни активности кои во најголема мера беа засегнати од 

политичката нестабилност. Сознанијата од спроведеното истражување, исто така, 

потврдуваат дека влијанието на кризата врз големите фирми главно се одвивало во 

одредени сегменти. Имено, 71% од големите фирми укажуваат на тешкотии при наплата 
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на побарувањата и при работење со државните институции како главни ограничувања 

предизвикани од политичката криза, додека 57% од големите фирми посочуваат на 

неможност за долгорочно планирање и одложување на инвестициите како главни 

последици од криза (види Графикон 10.9). 

 

Графикон 10.9. Ефекти од политичката несигурност според големина 

 на фирмата, во % 

 

Извор: Сопствено истражување 

 

Влијанието врз малите и средните претпријатија, сепак, е многу поразновидно. 

Менаџерите на малите фирми гледаат негативно влијание од политичката нестабилност 

на неколку деловни активности како: неможност за долгорочно планирање (69%), 

потешкотии во потпишувањето на нови договори со домашните фирми (62%) и 

спроведување на тековните договори (62%), одложување на одлуките за нови 

вработувања (62%) и потешкотиите со наплата на побарувањата (54%), проследено, меѓу 
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другото, со потешкотии поради корупција и пад на продажбата, (види Графикон 10.9). 

За средните претпријатија, влијанието на политичката нестабилност главно се одразува 

преку пад на продажбата и неможност за долгорочно планирање (73%), одложување на  

инвестиционите активности и одлуките за нови вработувања (63%) и потешкотии во 

склучување на нови договори со домашните фирми (54%), исто така, проследено со 

тешкотии во работењето со државните институции, одложување на развојните 

активности и потешкотии при наплата на побарувањата. 

Неодамнешната политичка криза во Република Македонија има сериозно 

негативно влијание врз бизнис сектор во земјата. Повеќето анкетирани фирми во 

истражувањето укажуваат на сериозни последици во нивните деловни активности како 

резултат на политичката нестабилност. Резултатите од истражувањето покажуваат дека 

најсериозните последици од политичката нестабилност врз бизнис секторот се 

однесуваат на неможност за долгорочно планирање, зголемување на потешкотиите 

поврзани со наплата на побарувањата и спроведување на тековните договори или 

склучување на нови договори, пад на продажбата, и неподготвеност да се спроведат 

планираните инвестиции и новите вработувања. 

Генерално, негативни последици од политичката несигурност врз одредени 

деловни активности беа потенцирани од фирмите независно од нивната големина. 

Сепак, забележителни се и значајни разлики во однос на перципираните последици од 

политичката нестабилност помеѓу малите и големите фирми. Всушност, влијанието на 

политичката криза врз големите фирми, иако сериозно, се покажа дека е само во 

одредени сегменти. Од друга страна, влијанието врз малите фирми не беше само 

сериозно, туку и многу поразновидно, покривајќи широк опсег на деловни активности. 

Разликата во влијанието на политичката нестабилност помеѓу малите и големите фирми 

може делумно да се должи на нивната различна пазарна и политичка моќ во економијата. 

Така, во време на надворешни влијанија и потенцијални закани, како што се политичките 

превирања, малите фирми се многу почувствителни во споредба со големите фирми, 

првенствено како резултат на помала моќ за преговарање. 
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ЗАКЛУЧНИ  СОГЛЕДУВАЊА 

 

Имајќи предвид дека се уште не можеме да кажеме дека кризата е завршена како 

и фактот дека нејзиното влијание се ефектуира со временско задоцнување врз 

економијата, во проектот е направена анализа на последиците од кризата кои веќе се 

почувствувани во економијата. При сумирање на резултатите од проектот, поточно на 

економските импликации од политичката криза во РМ во пооделните делови од 

проектот  гледано од макро аспект за анализа се земени различни периоди на анализа, 

но сепак во фокусот на интерес клучен останува периодот 2014-2017 година. 

Во делот на макроекономијата е констатирано дека реалниот БДП и стапката на 

економски раст бележат намалување. Анализата на кварталните податоци за стапката на 

економски раст потврдува дека намалувањата се случуваат во периодот кога Република 

Македонија немаше Влада, (четвртиот квартал од 2016 година и првите два квартала од 

2017 година). Трендот на намалување продолжува и според годишните проекции за 2018 

година. Ова пред сè е резултат на мораториумот за јавните инвестиции и јавната 

потрошувачка кој започна пред крајот на 2016 година како резултат на распишаните 

парламентарни избори. Намалената јавна потрошувачка се придружува кон овој тренд. 

Оттука, извори на раст на БДП  претставуваат  приватните инвестиции и финалната 

потрошувачка на домаќинствата утврдено според расходниот метод на пресметка на 

реалниот БДП. Во анализата на ценовната стабилност исто така се забележливи 

промени, со тренд на пораст на цените на мало и цените на производителите на 

индустриски производи. Во однос на проблемот на сиромаштијата и доходовната 

нееднаквост во анализираниот период не се забележуваат промени. Ова пред сè се должи 

на фактот дека е потребен подолг временски период за да се почувствуваат одредени 

промени во социјалната сфера.   

Во фискалната сфера во периодот на анализа се забележува пад како на 

страната на јавните приходи, така и на страната на јавните расходи. Намалувањето на 

вкупните јавни приходи оди паралелно со намалувањето на приходите од даноци и 

придонеси, а потоа следуваат бројни олеснувања за странските инвеститори во процесот 

на привлекување на СДИ, а во последните две години, исклучиво како резултат на 

политичката состојба во земјата. Од своја страна пак, намалувањето на јавните расходи 

доаѓа како резултат на падот на јавните приходи, а во последните две години е резултат 

исклучиво на политичката криза и двата круга на избори за кои има ограничувања со 

Изборниот законик. Тоа е забележливо скоро кај сите видови расходи, а најмногу на 
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намалувањето на расходите за капитални трошоци од 3% од БДП во 2013 година на1,89 

% од БДП во 2017 година. Кај јавниот долг има континуиран пораст и во него доминира 

надворешниот долг кај кој постои поизраена тенденција за номинално зголемување во 

однос на внатрешниот долг пред сè поради издавањето Еврообврзници секоја година, од 

2014 до 2017 година.Од направената анализа се согледува дека дефицитот и долгот во 

овие кризни години не беа соодветно управувани, ниту, пак, се започна со сериозни 

структурни реформи, ниту, пак со реформи во управувањето со јавните финансии. Во 

услови на нерешена политичка ситуација и послаб раст, се јавува  потребата од 

донесување високо квалитетни мерки во однос на приходите и расходите со цел да се 

изгради простор за фискалната политика и да се овозможи јавниот долг да остане под 50 

отсто од БДП. 

Анализата на надворешнотрговската размена укажува на зголемување на двете 

нејзини компоненти, при што постои умерено посилен раст на извозот во споредба со 

растот на увозот на стоки. Позитивните остварувања кај извозот пред сè се резултат на 

повисокиот извоз на новите компании, односно индустриски капацитети во странска 

сопственост, додека традиционалните извозни сектори, особено изразено кај 

металопреработувачката индустрија, континуирано бележат намалување на извозната 

активност. Остварувањата пак на увозната страна во голем дел се одраз на извозните 

движења, односно растот на увозот значително произлегува од суровинскиот увоз на 

новите индустриски капацитети во економијата. Дополнителен придонес за увозниот 

раст има и инвестицискиот увоз. Согласно податоците за надворешнотрговска размена 

во Република Македонија не се евидентирани некои поголеми ефекти и импликации на 

политичката криза врз вкупната извозна и увозна активност во земјата, пред сѐ како 

резултат на преструктурирањето на извозната и увозната компонента на националната 

економија. Меѓутоа, доколку би се апстрахирале главните групи на производи од 

странските компании како на извозната, така и на увозната страна би се добила поинаква 

слика за надворешно-трговската размена во последниве 3-4 години.  

Во водењето на монетарната политика на НБРМ притисокот од политичката 

криза се почувствува во текот на 2016 година, кое се рефлектрираше во масовно 

повлекување на депозитите од банките од страна на граѓаните, а со тоа и притисок на 

менувачкиот и девизниот пазар, заради конверзија на повлечените депозити во девизи. 

Во критичниот период, односно април 2016 година,  доаѓа до масовно повлекување на 

депозитите од банките.Во зачувувањето на финансиската стабилност и заштитата на 

притисокот на девизниот пазар, НБРМ искористи повеќе инструменти и тоа: нето 
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продажбата на девизи од официјалните девизни резерви, зголемување на основната 

каматна стапка  од 3,25% на 4%(на  почетокот на мај  2016 година), намалување на 

понудата на благајнички записи,зголемување на задолжителната резерва за денарските 

депозити со девизна клаузула од 20% на 50%, како и аукции за девизните депозити на 

банките кај НБРМ, кои придонесоа кон брзо стабилизирање на состојбата и враќање на 

депозитите во банкарските канали, со што  се релаксираше и притисокот врз девизниот 

пазар.  

Политичката криза со која се соочува Република Македонија во последните 

неколку години неспорно има директни и индиректни последици и на пазарот на 

трудот. Резултатите од истражувањето покажуваат дека во годините на политичката 

криза во Република Македонија, релативно помали се промените во делот на 

вработеноста, невработеноста и степенот на искористеност на работоспособното 

население, а поизразени се оние кои се однесуваат на ефикасноста на пазарот на трудот. 

Сепак, нивната заемна условеност е мошне нагласена и се манифестира од различни 

аспекти. Притоа, особено индикативни се релативно поголемите промени кај 

невработеноста кои не соодветствуваат на порастот на вработеноста, бидејќи тие во 

значителна мера се условени од интензивирањето на емиграцијата во странство. 

Независно од добиените резултати со истражувањето, останува впечатокот дека денес 

се уште неможе целосно да се идентификуваат импликациите од политичката криза врз 

пазарот на трудот во Република Македонија, поради нивната комплексност и 

пролонгирано делување. Оттаму, останува потребата последиците и импликациите од 

политичката криза во земјата да се опсервираат од една временска дистанца на среден 

рок. 

Анализата на пазарот на капитал укажува на непостоење импликации од 

политичката криза врз движењата и состојбата на истиот гледано од аспект на прометот 

на македонската берза, како и вредноста на МБИ 10. Меѓутоа се забележува намален 

обем на примарната емисија на хартии од вредност, што произлегува пред се од 

намалениот обем на емисија на долгорочни недржавни хартии од вредност (како 

резултат на инвестициска  воздржаност на економските субјекти). Исто така, како 

негативен  ефект се оценува и поголемо учество на странските инвеститори на 

продажната оттколку на куповната страна на берзанскиот промет, што подрзбира 

негативен нето ефект по основ на учество на странски капитал на Македонската берза, 

односно поголем одлив од прилив на странски капитал преку Берзата. 
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Во поглед на земјоделството најдиректна и најексплицитна економска 

импликација од политичката криза која многу негативно се одрави врз земјоделтвото во 

Македонија е неисплатата на субвенциите за 2016 година. Имено, поради политичката 

криза и проблематизирањето на изборните резултати од 11 декември 2016 година, се 

заглави реализацијата на директните исплати наменети за редовна, годишна поддршка 

на индивидуалните земјоделски производители во Република Македонија, а агонијата 

траеше сè до формирањето на новото Собрание, на 27 април 2017 година, односно за 

време на пролетната сеидба. Исто така, во  секторската анализа по обем на производство 

за позначајните земјоделски култури, и тоа за шестгодишен период, од 2010 од 2016 

година сериозна дисторзија направи фактот што периодот земен за анализа се совпаѓа 

со периодот кога почнува директната финансиска поддршката на земјоделството со 

високи суми, од над 100 милиони евра, која на некој начин ги замагли негативните 

импликации од политичката криза и практично го одржа во живот македонското 

земјоделството. Кон ова треба да се додадат и сериозните поплави и пролетни мразови 

кои во анализаниот период го погодија македонското земјоделство.  

Од аспект на туризмот неповолните политички услови, а посебно политичката 

криза имаат негативно влијание врз реализираниот туристички промет и посебно на 

странскиот туристички промет, односно неповолно влијаат врз туристичките движења. 

Меѓутоа, ваквата состојба во Република Македонија е несвојствена и слободно, може да 

се каже дека актуелните политички збиднувања, немаат некое значајно влијание врз 

туризмот или може да се каже дека тие не беа од толкав интензитет за да се одразат  

драстично врз намалување на туристичкиот промет. Имено, во период на анализа во 

Република Македонија не се забележуваат поголеми осцилации во туристичкиот промет 

и не се запазува тренд на опаѓање, туку напротив, се бележи раст кај сите анализирани 

индикатори. Извесно намалување на вкупниот реализиран промет се забележува во 2014 

година што укажува на намален обем на туристичка потрошувачка, но неможе со 

сигурност да се каже дека тоа се јавува како резултат на политичката криза. 

Сознанијата од спроведеното истражување на импликациите од политичката криза 

врз бизнис секторот укажуваат на серизиони реперкусии врз работењето на фирмите. 

Во тој контекст, дури 62% од испитаните фирми сметаат дека политичката криза имала 

големо негативно влијание врз тековното работење на фирмите, додека пак 18% сметаат 

дека имала делумно негативно влијание. Само 3% од фирмите сметале дека политичката 

криза немала никакво влијание врз нивното работење. Според анкетираните фирми, 

најголемите негативни импликации од политичката криза се однесуваат на намалување 
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на продажбата, неможност за долгорочно планирање, одложување на одлуките поврзани 

со нови вработувања, потешкотии во склучување на нови договори со домашни фирми, 

потешкотии во реализација на веќе склучени договори, потешкотии во наплата на 

побарувања и одложување на планирани инвестициски активности. Дополнително, 

негативните ефекти кои се идентификувани во работењето на претпријатијата се 

резултат и на влијанието на политиката и поличките партии врз бизнис секторот. Во оваа 

насока, фирмите укажуваат на огромно влијание на политиката врз нивното работење. 

Дури 80% од анкетираните фирми сметаат дека поврзаноста на 

сопствениците/менаџерите со политичката гарнитура на власт во огромна мера влијае 

врз успешното или неуспешното работење на бизнисот. Во таа насока, како мерки за 

намалување на потенцијалните негативни влијанија од политичката криза во државава 

се посочуваат владеење на правото, зајакнување на поддршката од Стопанските комори 

и деполитизација на јавната администрација.  
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