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Вовед 
 

Политичката криза во Република Северна Македонија во изминативе години 

предизвика  економски импликации кои во периодот кој следи уште повеќе ќе се 

манифестираат. Промените кои се случуваа и сè уште се актуелни директно и 

индиректно се одразуваат на секојдневното живеење. Континуираното намалување на 

невработеноста во 2016 и почетокот на 2017 година, како резултат на јавните 

инвестиции и програмите за вработување, не ја зголемија вработеноста. Прогнозите се 

позитивен раст за 2018 (2,7%) и 2019 (3,2%), проследени со намалување на 

невработеност. Амбициозната агенда за реформи наведена во владината програма 2017 

– 2020 се фокусира на економски раст, креирање нови работни места, фер оданочување, 

поддршка за малите и средните претпријатија (МСП) и реформа на социјалната заштита 

за најранливите. Тоа би допринело за намалување на сиромаштијата, а со тоа и 

подобрување на квалитетот на живот. Република Северна Македонија направи големи 

чекори во реформата на својата економија во текот на последната деценија. Сепак, 

потребни се поголеми напори за да се генерира економски раст и да се подобри 

животниот стандард за сите. 

Главна цел на истражувањето е анализа на клучните социо-економски 

индикатори во Република Северна Македонија, кои имаат најголемо влијание за 

квалитетот на живот и благосостојбата на луѓето. Конкретно, целта на проектот е да се 

идентификуваат постојните состојби на повеќе социо-економски индикатори кои ја 

отсликуваат состојбата во Република Северна Македонија. Добиените сознанија 

овозможуваат посеопфатни дополнителни истражувања врз основа на кои би се 

предложиле дополнителни мерки и насоки за подобрување на постојната социо-

економска состојба на населението и квалитетот на живот. 

Постојат повеќе индекси и индикатори кои се однесуваат на различни аспекти од 

квалитетот на живот, како демографијата, здравјето, образованието, животната средина, 

приходите и расходите на државите, демократските права и слободата на говорот и 

многу други.  

Групирањето и анализата на социо-економските индикатори за Република 

Северна Македонија е направена според општата поделба на Обединетите нации. При 

анализата на показателите беа земени предвид нивното значење и методологија на 

пресметување и нивното толкување во однос на моменталната социо-економска состојба 
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во Република Северна Македонија. Исто така, при изборот на индикатори кои се 

презентирани во трудот пресуден беше фактот на расположливост со податоци за 

Република Северна Македонија. Во голем број случаи одредени индекси и индикатори 

немаат податоци, со што иако сметаме дека се значајни за анализата истите не се 

вклучени.  Врз основа на истите се предлагаат мерки за подобрување на квалитетот на 

живот во Република Северна Македонија.  

Најпрво анализата се однесува на индексот на човеков развој – Human 

Development Index (HDI). Презентирани се податоците за индексот за Република 

Северна Македонија, утврден е трендот на движење на индексот и направен е преглед 

на позицијата на Република Северна Македонија во однос на човековиот развој на 

глобално ниво и споредено со поранешните југословенски економии (Словенија, 

Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија). 

Во  овој дел од анализата презентирани се податоци за индекси кои директно се 

однесуваат на развојот на човечкиот капитал како особено значаен аспект на социо-

економскиот развој на државата. Основата на човечкиот капитал се луѓето. Затоа, во тој 

поглед од аспект на негово зголемување, во ова истражување фокусот е ставен на 

фертилитетот. Фертилитетот на женското население е анализиран врз основа на повеќе 

различни индикатори, при што како релевантни показатели ги издвојуваме: тоталната 

стапка на фертилитет; општата и специфичните стапки на фертилитет; просечната 

возраст на жените при раѓањето; паритетот, поточно индикаторот за уделот на жените 

од возрасната група 40 – 44 години со три или повеќе деца;  бездетноста на жените на 

возраст од 40 до 44 години;  уделот на родените деца надвор од брак и бројот на родените 

надвор од земјата. Исто така, како особено значен е индикаторот за очекувано траење на 

животот при раѓање и општо индексот за очекувано траење на животот – Life Expectance 

Index. Од аспект на здравјето на населението анализата ги вклучува самоубиствата, 

дебелината на населението и трошоци за здравствени добра и услуги прикажани како % 

од БДП во Република Северна Македонија. Образованието се разгледува од аспект на 

индексот на образованието – Education Index и податоците за очекувани години на 

школување – Expected years of schooling. Овде се вклучени и анализата на  индексот за 

еднакви можности и показателот за развој на човечки капитал во услови на нееднаквост.  

Во втората група на социо-економски индикатори фокусот е на сиромаштијата и 

нееднаквоста и анализирани се индикатори кои ги замаат предвид овие круцијални 

проблеми на денешницата. Во оваа група најпрвин се анализирани прагот на 

сиромаштија – Poverty Line, показателот за куповна моќ на населението – GNP per capita 
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(ppp$ 2011), индексот на човековиот развој прилагоден на сиромаштијата – Ineqality 

Adjusted Human Development Index (IHDI), индекс на човеков развој според половите – 

Gender Development Index (GDI), индикаторот за нееднаквост на приходите на 

населението (GINI индекс), показателот за ранлива категорија на вработеност, стапката 

на невработеност, стапката на NEET, стапката на невработеност на млади, показателите 

за вработеност во земјоделски и услужни дејности, социјалните бенифиции и 

повеќедимензионалниот индекс на сиромаштија – Multidimensional Poverty Index (MPI). 

Овие показатели ја отсликуваат моменталната состојба на населението во поглед на 

доходната нееднаквост, сиромаштијата и социјалната сегрегација. 

Третата група на индикатори ја сочинуваат индикаторите за одржлива животна 

средина и екологија. Во оваа група опфатени се индикаторите како емитувани CO2 и 

други штетни гасови во природата, пошумени и зелени површини и индикатори од 

екологијата.   

Заедничкиот именител на четвртата група е индикаторот за добро владеење кој 

претставува композитен индикатор составен од повеќе засебни показатели. 

Индикаторите за добро владеење го квантицифираат влијанието на квалитативните 

фактори како контрола на корупцијата, ефективноста на владата, политичката 

стабилност, регулаторниот квалитет, владеењето на правото и слободата на говорот и 

истите ги рангираат во однос на позитивниот или негативниот импакт кој го имаат врз 

општеството. Методологијата за пресметка на овие индикатори како и скалата која е 

одредена да се движи во дијапазон од -2,5 до +2,5 ги одредува Светска банка. Затоа и 

вредноста на овие индикатори кои ги земавме предвид во истражувањето е во целост 

преземена од дата- базата на Светска банка. Секој од овие индикатори презентира еден 

аспект на функционирање на општествениот систем и секој од нив се одразува на 

квалитетот на живот на луѓето. Сите наведени индикатори за добро владеење се 

анализирани од аспект на методологијата како се пресметани, прикажан е трендот на 

движење и се објаснува причинско-последичната поврзаност со социо-економската 

состојба во Република Северна Македонија.  

Во истражувањето се користени индикатори кои се преземени или се пресметани 

врз основа на податоци од податочните бази на светска банка, Eurostat, UNDP, OSCE, 

UNICEF, Министерството за финансии на Република Северна Македонија, Народната 

банка на Република Северна Македонија, Институтот за јавно здравје на Република 

Северна Македонија и Завод за статистика на Република Северна Македонија. 

Генерално, за повеќето индикатори временската серија се однесува на периодот 2007 до 
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2017 година. За одредени индекси и индикатори, во зависност од нивната достапност, 

прикажани се и подолги временски серии.  
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I. Концептот на човековиот развој и индикатори кои ја 
покажуваат развојната компонента  

1. Концептот на човеков развој 
 

Развојниот процес е мултидимензионален и комплексен феномен. 

Мултидимензионален, бидејќи претставува збир на процеси различни по својата 

природа: економски, социјални, политички, културни и други. Комплексен, затоа што е 

детерминиран од голем број фактори како што се трудот и човечкиот капитал, 

физичкиот капитал, земјата и природните ресурси, техничкиот прогрес, 

макроекономската стабилност, дистрибуцијата на доходот, финансиската 

интермедијација, степенот на отвореност на економијата кон странство, структурните 

промени, можноста за креирање работни места, човековата сигурност, социјалната 

ексклузија, развојот на демократијата, улогата на државата, потрошувачката, 

сиромаштијата и нееднаквоста, цивилното општество (невладините организации), 

образовниот и здравствениот сектор, социјалниот капитал, претприемништвото, 

менаџментот итн. 

Разликата во поимите економски раст и економски развој се состои во опфатот 

на дефинирањето. Економски раст по дефиниција претставува раст на реалниот БДП per 

capita за определен временски период, најчесто една година, и за негово мерење се 

користи процентна стапка. Економскиот развој пак претставува збир на општествено 

економски промени условени од економски и неекономски фактори, кои во себе го 

содржат и растот на реалниот БДП. Економскиот развој не може да се искаже во 

проценти. 

Процесот на економски раст, уште од многу одамна бил предмет на анализа на 

голем број економисти. Тие се интересирале што е тоа што едни народи ги прави богати, 

а други сиромашни, односно како да се постигне повисок степен на економски раст со 

релативно исто ниво на факторски инпути. Адам Смит (Adam Smith) е првиот економски 

мислител кој изградил систем на економска теорија и се смета за основоположник на 

економијата како самостојна наука. Неговото дело „Богатството на народите“, објавено 

во 1776 година, зборува за тоа како се создава, од кои фактори е детерминирано и на кој 

начин и зошто е потребно богатството да се зголемува. Според неговото учење, изворот 

на растот е функционирањето на пазарот ослободено од какво било надворешно 

влијание и активности кои ги преземаат учесниците на пазарот водени од поттикот за 
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остварување поголем профит. Тој укажува дека зголемувањето на пазарите и порастот 

на приносите и екстерналиите, како резултат на поделбата на трудот (поголемата 

специјализација на трудот), го забрзува економскиот раст. На почетокот на 19. век 

учењето на Давид Рикардо (David Ricardo) ги нагласува инвестициите во машини и 

опрема (капитал – физички капитал), како фактор за пораст на вкупниот доход по глава 

на жител. Карл Маркс (Karl Marx), следејќи го учењето на Рикардо, за главни извори на 

економскиот раст ги смета инвестициите во машини и опрема и акумулацијата на 

капиталот. Учењето на Џон Стјуарт Мил (John Stuart Mill) се разликува од претходните 

толкувања за изворите на економскиот раст. Тој сметал дека образованието и науката се 

движечките сили на економскиот раст. Економската активност која слободно се одвива 

на пазарот, според класичарите, мора да биде проследена со соодветно развиена 

општествена и социјална инфраструктура. Развојот на пазарните сили и економскиот 

раст секогаш се проследени со нееднаквости во системот. 

Модерната економска теорија, пак, произлегува од Кејнзијанската револуција. 

Делото „Општа теорија на вработеноста, каматата и парите“ на Џон Мејнард Кејнз (Jonh 

Maynard Keynes) од 1936 година, претставува пресвртница и патоказ за понатамошниот 

развој на теоријата на економскиот раст и го издигнува Кејнз на пиедесталот како 

основоположник, односно „татко“ на државниот интервенционизам и на модерната 

макроекономија. Кејнз во центарот на своите истражувања зборува за вработеноста и 

невработеноста, за националниот доход, ефективната побарувачка, склоноста кон 

потрошувачка, поттикот кон инвестиции, преферирањето на ликвидни средства, за 

каматата и слично. 

Развојот на концептот на човеков развој е од понов датум. Растот на 

производството долго време претставувал императив за економистите кои го 

истражувале развојот, додека користа и ефектите од зголеменото производство и 

квалитетот на живот биле маргинализирани. Со текот на време фокусот на истражувања 

се менува и човекот и неговите потреби и начинот на кој истите ги задоволува добиваат 

предимство во истражувањата. Резултат на овие тенденции е појавата на концептот на 

човеков развој, кој јасно ја дефинира основната цел на процесот на економски развој, а 

тоа е човекот и квалитетот на живот.   

Подолго време, а особено во 80-тите и 90-тите години економската наука 

посветува внимание и во истиот период сè повеќе се промовира концептот на економска 

благосостојба. Фокусот е, не само постигнување на позитивен економски раст и развој, 

туку како и дали истиот ја подобрува благосостојбата на луѓето. Статистичките 
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индикатори за реален БДП не можат да ја покажат реално благосостојбата на луѓето. 

Поточно, зголемениот БДП, како и пресметките за БДП per capita не се доволни за да се 

утврди квалитетот на живот. Затоа Обединетите нации во почетокот на 90-тите години 

воведуваат нови мерила за економската благосостојба. Индексот на човеков развој е 

индикатор кој претставува композит од три индикатори кои ги покажуваат 

постигнувањата во поглед на човековиот развој (очекувано траење на животот, 

образованието и секако економскиот параметар за БДП изразен per capita и според 

паритетот на куповната моќ PPP $). Подоцна, согледувајќи ги и другите аспекти кои се 

значајни за човековиот развој и економската благосостојба воведени се и други индекси. 

На, овој начин со статистичката база на индекси и индикатори кои го пресметуваат 

квалитетот на човеков развој се овозможува преглед на достигнувањата на човековиот 

развој, како и компарација помеѓу економиите.  

Постоењето на индикатори за човековиот развој се од посебно значење за 

политиките на една економија. Овие индикатори се обид да се квантифицира (измери) и 

утврди социјалната димензија на економскиот развој. Врз основа на податоците од 

базата за овие индикатори се утврдува трендот и врз основа на наодите може да се 

издвојат соодветни мерки и препораки за нивно подобрување.  

Постојат повеќе индекси и индикатори кои се однесуваат на различни аспекти од 

квалитетот на живот, како здравјето, образованието, животната средина, приходите и 

расходите на државите, демократските права и слободата на говорот и многу други.  

Во истражувањето се земени предвид оние индикатори кои сметавме дека се 

значајни за социо-економскиот развој и квалитетот на живот во Република Северна 

Македонија. Исто така, при изборот на индикатори кои се презентирани во трудот 

пресуден беше фактот на расположливост со податоци за Република Северна 

Македонија. Во голем број случаи одредени индекси и индикатори немаат податоци, со 

што иако сметаме дека се значајни за анализата истите не се вклучени.      

Во 2010 година Обединетите нации, за подобро мониторирање и разгледување на 

аспектите на човековиот развој во поглед на сиромаштијата, нееднаквоста и родовата 

еманципација, се воведуваат три нови индикатори Multidimensional Poverty Index (MPI), 

Ineqality Adjusted Human Development Index (IHDI), Gender Inequality Index (GII) и од 

2014 година се пресметува Gender Development Index (GDI).  
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2.  Индекс на човеков развој – Human Development Index 
(HDI) 
 

Индексот за човечки развој (HDI) е индикатор кој го покажува очекуваниот 

животен век при раѓањето на луѓето како индикатор за човековото здравје и 

долговечноста на населението земајќи го предвид и образованието на луѓето. Тоа е 

стандарден начин за пресметување на човековиот развој во една земја, концепт кој треба 

да ги прошири опциите на луѓето и да им даде поголеми можности за образование, 

здравствена заштита, приходи, вработување итн. 

Растот на производството одамна е императив за економистите кои го 

истражуваат процесот на економски раст, додека ефектите од зголеменото производство 

и квалитетот на живот се маргинализирани до последниве неколку децении. Со текот на 

времето, фокусот на императивноста ги менува и луѓето и нивните потреби и начинот 

на кој ги задоволуваат. Резултатот од овие тенденции е појавата на концептот на 

човековиот развој, кој јасно ја дефинира основната цел на процесот на економски развој, 

кој е фокусиран на луѓето и нивниот квалитет на живот, не само за постигнување на 

позитивен економски раст и развој. Човечкиот развој е крајната цел на економскиот 

развој и најсовршеното средство за промовирање на економскиот раст. Од 1990 до 2015 

година, очекуваниот животен век во Република Северна Македонија се зголеми од 71 на 

76 години. Очекуваното време за школување се зголеми од 10 на 13 години, додека 

вредноста на ИЧР е зголемена од 0,70 во 1990 година на 0,74 во 2015 година.  

Индексот на човековиот развој се пресметува врз основа на три компоненти 

должината на животот, достигнатото образование и животниот стандард. Пресметката  

на индексот на човековиот развој според првичната методологија од 1990 година се 

врши во три последователни етапи. Во првата етапа се открива во што, односно во која 

од трите претходно споменати компоненти, должината на живот (X1),писменоста (X2), 

и реалниот БДП per capita изразен во долари, PPP$ (X3) соодветната земја покажува 

недостаток. Притоа, должината на животот се мери преку очекуваното траење на 

животот, писменоста преку стапката на писменост на возрасните, а животниот стандард 

преку логаритамот на реалниот БДП per capita (PPP$). Пресметката на индексите на сите 

три компоненти се врши врз база на равенка (подолу наведена) каде индексот 𝐼"#, 

претставува индикатор на недостатоците за ј-тата земја во однос на i-тата променлива, 

при што претходно се дадени максималните и минималните вредности за секоја од трите 
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компоненти. Резултатот за определена компонента ја става земјата во ранг од 0 до 1, кој 

е одреден од разликата меѓу максимумот и минимумот.  

I= (max X - X) / (max X-min X)1  

 

Индексот за човековиот развој (HDI) потоа ја претставува подеднакво 
пондерираната сума со ⅓ придонес од секој од следните фактор индекси:2 

 

Индекс на очекувано траење на животот (Life Expectancy Index) 

(LEI)^1=(LE-25)/(85-25) 

LE - Очекувано траење на животот при раѓање 

 

Индекс на образование (Еducation index) 

(ЕI)=2/3*ALI+1/3*GEI 

АLI – Индекс на возрасни писменост 

GEI – Бруто-индекс за запишани (Gross enrollment index) 

 

Индекс за писменост кај возрасно население 

(ALI) = (ALR-0)/(100-0) 

ALR – Стапка на писменост на возрасни (Adult literacy rate) 

 

Бруто-запишување во училиште (Groos enrollment index)    

(GEI)  = (CGER-0)/(100-0) 

CGEI – Комбинирано бруто-запишување (Combinated Gross enrollment ratio) 

 

Реален БДП per capita 

                                                             
1 Димитар Ефтимоски, „Економски раст – Основни теоретски концепти и модели“,Универзитет „Св. 
Климент Охридски“,Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2009 
, стр. 291–293. 
2 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MKD (пристапено на 21.11.2017).  
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GDP=log〖(GDPpc)-log〖(100)〗 〗/log〖(40000)-log〖(100)〗 〗  

GDPpc-PDB per capita 

GDP – Бруто-домашен производ 

Други организации/компании може да вклучат и други фактори, како што е 

смртноста кај доенчињата, што произведува различен индекс на човечки развој. 

Во 2010 година UNDP започна да користи нов метод за пресметување на ИЧР. 

Методот е објавен на 4 ноември 2010 година (и ажуриран на 10 јуни 2011 година). 

Индексот за човеков развој во 2010 година (HDI) ги комбинира следните три димензии:3  

1) Долг и здрав живот: очекуван животен век при раѓање. 

2) Индекс на образование: средни години на школување и очекувани години на 

школување. 

3) Пристоен животен стандард: БДП по глава на жител.  

 

1) Индексот на очекувано траење на животот (Life Expectancy Index) се 
пресметува со помош на равенката: 

(LEI)=(LE – 20)/(85 – 20) 

LEI е 1 кога очекуваното траење на животот при раѓање е 85 и 0, и кога 
очекуваното траење на животот при раѓање е 20. 

2) Индекс за образование (Education Index): 

(EI)=(MYSI+EYSI)/2 

MYSY претставува просечни години на школување, додека EYSY ги претставува 
очекуваните години на образование. 

2.1) Просечни години на школување (Mean years of schooling index): 

(MYSI)=MYS/15 

Средни години на школување (односно години кога лицето на возраст од 25 или 

повеќе години поминало во формалното образование). 

Очекувани години на образование (Expected years of schooling index): 

(EYSI)=EYS/18 

                                                             
3 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MKD (пристапено на 21.11.2017). 
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Очекувани години на школување (т.е. вкупно очекувани години на школување за 

деца под 18-годишна возраст) е еквивалентно на завршување средно училиште во 

повеќето земји. 

 

3. Индекс на приходи(II)=(In (GNIpc) – In (100))/(In (75,000) – In (100)) 

II е 1 кога БДП по глава на жител е 75 000 долари и 0 кога БДП по глава на жител 
е 100 долари. 

Конечно, ИЧР е геометриска средина на претходните три нормализирани 
индекси:4 

 

HDI =√(3&LEI *EI - II) 

HDI – Индекс на човеков развој (Human development index) 

LEI – Индексот на очекувано траење на животот (Life Expectancy Index) 

ЕI – Индекс за образование (Education Index): 

II – Индекс на приходи (Income Index) 

Следењето, мерењето и евалуацијата на податоците за човековиот развој е 

сложена работа којашто официјално и секоја година ја врши UNDP, притоа објавувајќи 

годишни извештаи за напредокот во човековиот развој. Во извештаите за индексот на 

човеков развој е дадено резиме за трите најважни човекови димензии од кои зависи 

човековиот развој: долг и здрав живот, пристап до знаење и пристоен животен стандард. 

Параметар преку кој се пресметува долг и здрав живот претставува очекуваниот 

животен век на населението. Пристапот до знаење се мери преку просечниот број на 

години на образование за возрасните лица над 25 години и очекуваниот број на години 

на образование за децата кои сега го започнуваат своето образование. Животниот 

стандард е определен преку БДП по глава на жител. Главната теза на овие извештаи е 

дека луѓето се оние кои се важни – надвор од лавиринтот на БДП броевите, надвор од 

бескрајната заблуда за буџетскиот дефицит и билансот на валутата - луѓето се оние кои 

се важни. Луѓето мора да бидат центарот на дебатата за развој, она што е навистина 

важно е како тие учествуваат во економскиот раст и каква корист имаат од него. 

                                                             
4 Узунов, Н., (1986): Современи економски системи – економска анализа на современиот свет, Култура, 
Скопје, стр.214. 
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Производните процеси се неопходни, но не треба да се дозволи да го загрозуваат 

човечкиот живот.  

Примарната одговорност лежи во земјите во развој. Глобалните реформи не 

можат никогаш да ги заменат националните реформи. Земјите во развој мораат да го 

подобрат своето економско управување, да ја ослободат својата приватна иницијатива и 

да инвестираат во образованието на својот народ и во технолошкиот напредок на своите 

општества. Основата за таквиот напредок лежи во брзиот развој на основното 

образование и примарната здравствена заштита во земјите во развој. Земјите кои го 

следеле патот на човековото инвестирање за развој – Јапонија, Сингапур, Јужна Кореја 

и, од неодамна, Кина, Малезија и Тајланд успеале да постигнат неверојатен пораст на 

својот удел на глобалните пазари.5  

Покрај Индексот на човеков развој постојат и други индекси, скали и мерни 

едници кои го одразуваат развојот на човечки капитал. Индексот за човечки развој 

прилагоден на нееднаквоста (IHDI) го прилагодува Индексот за човековиот развој за 

нееднаквост во распределбата на секоја димензија насекаде низ целата популација. IHDI 

е еднаков на ИЧР кога не постои нееднаквост меѓу луѓето, но е помала од ИЧР. Во оваа 

смисла, IHDI е вистинското ниво на човековиот, додека ИЧР може да се гледа како 

индекс на "потенцијален" човечки развој (или максимално ниво на ИЧР) што може да се 

постигне под претпоставка дека нееднаквост не постои.  

Индексот на Среќна планета или уште познат како HPI е индекс на благосостојба 

и влијание врз животната средина, кој беше воведен од страна на Нова економска 

фондација (НЕФ) во јули 2006 година. Индексот е пондериран да дава прогресивно 

повисоки оценки за нациите со пониски еколошки стапки. Индексот е дизајниран да ги 

оспори добро воспоставените индекси за развој на земјите, како што се бруто-

домашниот производ (БДП) и Индексот за човековиот развој (ИЧР), кои се смета дека 

не ja земаaт предвид одржливоста. Особено, БДП се смета за несоодветен, бидејќи 

вообичаената крајна цел на повеќето луѓе не е да се биде богат, туку да се биде среќен и 

здрав. Понатаму, се верува дека идејата за одржлив развој бара мерка за еколошките 

трошоци за остварување на тие цели.  

HPI се заснова на општите утилитарни принципи - дека повеќето луѓе сакаат да 

живеат долго со исполнети животи, притоа избегнувајќи го прекршувањето на можноста 

на идните луѓе и луѓето во други земји да го сторат истото. HPI не е мерка за кои се 

                                                             
5 dr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/MKDh (пристапено на 27.11.2017). 
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најсреќните земји во светот. Земјите со релативно високо ниво на задоволство од 

животот, како што се мери во анкетите, се наоѓаат од самиот врв (Колумбија на 3 место) 

до самиот крај (САД на 108 место) од ранг-редот. HPI најдобро е замислен како мерка 

за ефикасноста на животната средина за поддршка на благосостојбата во одредена земја. 

Таквата ефикасност може да се појави во земја со средно влијание врз животната 

средина (на пример, Костарика) и многу висока благосостојба, но, исто така, може да се 

појави и во земја со само просечна благосостојба, но многу мало влијание врз животната 

средина (на пример, Виетнам). Вредноста на HPI на секоја земја е функција на нејзиното 

просечно субјективно задоволство од животот, очекувано траење на животот при раѓање 

и еколошка стапка по глава на жител.  

Глобалниот индекс на мирот (GPI) е обид да се измери релативната позиција на 

мирољубивоста на нациите и регионите. GPI е производ на Институтот за економија и 

мир (IOP) и се разви во консултација со меѓународниот панел на експерти за мирот од 

мировните институти. Листата е лансирана во мај 2007 година и оттогаш се направени 

ажурирања на годишна основа. Се тврди дека е прва студија која ги рангира земјите низ 

светот според нивната мировна состојба. Во 2014 година таа опфати 162 земји, во 

споредба со 121 во 2007 година. Индексот го мери глобалниот мир користејќи три 

широки теми: нивото на безбедност и сигурност во општеството, степенот на домашен 

и меѓународен конфликт и степенот на милитаризација. Факторите од кои зависи 

индексот можат да бидат внатрешни како што се нивоата на насилство и криминал во 

земјата и надворешни, како што се воените трошоци и војни. Индексот претрпел и 

бројни критики од страна на Riane Eisler за невклучување на индикаторите кои се 

специфично поврзани со насилството врз жените и децата. Во 2017 година, GPI 

покажува дека Исланд, Нов Зеланд, Португалија, Австрија и Данска се најмирни земји, 

а Сирија, Авганистан, Ирак, Јужен Судан и Јемен спротивно на нив.   

GHC (Global Human Capital) е индекс кој прикажува како земјите го развиваат 

својот човечки капитал. Индексот на глобалниот човечки капитал во 2017 рангираше 

130 земји за тоа колку добро го развиваат својот човечки капитал на скала од 0 

(најлошото) до 100 (најдобро) во четири тематски димензии и пет различни возрасни 

групи за да се увиди целосниот човечки потенцијал на една земја. Индексот има за цел 

да се искористи како алатка за оценување на напредокот во рамки на земјите и укажува 

на можности за учење и размена на искуство помеѓу нив. Извештајот нуди нов репер за 

лидерите за изградба на работната сила на иднината. Пристапот што го застапува, врз 

основа на принципот дека сите луѓе заслужуваат еднаква можност да ги развијат своите 
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таленти, им обезбедува на лидерите средства и алатки за навигација на промените од 

тековниот бран на автоматизација и успешно движење низ транзицијата кон Четвртата 

индустриска револуција.  

Индекс на родова нееднаквост (Gender Inequality Index-GII) е индекс за мерење 

на родовиот диспаритет кој беше воведен во Извештајот за човечки развој за 2010 година 

како дел на 20-годишнината од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). 

Според УНДП, овој индекс е сложена мерка за мерење на загубата на постигнувањата 

во една земја поради родова нееднаквост. Тој користи три димензии за мерење на 

трошоците за можности: репродуктивно здравје, зајакнување и учество на пазарот на 

трудот. Република Северна Македонија има вредност на GII од 0,160, што ја рангира на 

36 место од 159 земји во светот земајќи ги предвид податоците од индексот за 2015 

година. Во Република Северна Македонија, 33,3 отсто од пратеничките места се од 

жени, а 40,2 проценти од возрасните жени достигнале барем средно ниво на образование 

во споредба со 55,6 проценти од нивните машки колеги.  

Повеќедимензионалниот индекс на сиромаштија (Multidimensional Poverty Index 

–MPI) се базира на констатацијата дека исто како и развојот, така и сиромаштијата е 

повеќедимензионална – но ова традиционално се игнорира од главните парични 

метрички мерки на сиромаштијата. Индексот на мултидимензионална сиромаштија 

(MPI), објавен за прв пат во Извештајот за 2010 година, ги надополнува монетарните 

мерки на сиромаштијата, земајќи ги предвид преклопувачките лишувања кои ги 

претрпеле лица во исто време. Индексот ги идентификува лишувањата во истите три 

димензии како што е HDI и го покажува бројот на луѓе кои живеат во сиромаштијата и 

бројот на пондерирани лишувања со кои сиромашните домаќинства обично се 

соочуваат. Може да се деконструира по регион, етничка припадност и други групи, 

како и по димензија и индикатор, што ја прави корисна алатка за креаторите на 

политиката. MPI може да помогне во ефективната распределба на ресурсите преку 

овозможување на таргетирање на оние со најголем интензитет на сиромаштија. MPI 

може да се прилагоди на национално ниво со користење на индикатори и тежини кои 

имаат смисла за регионот или за земјата, кои, исто така, може да се усвојат и за 

националните програми за искоренување на сиромаштијата и може да се користат за 

проучување на промените со текот на времето. Околу 1,5 милијарди луѓе во 102 земји 

во развој во моментов покриени од MPI индексот – околу 29 отсто од нивното население 

живеат во мултидимензионална сиромаштија, односно со најмалку 33 отсто од 
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индикаторите кои одразуваат акутнo лишување од здравјето, образованието и 

стандардот на живеење.  

Човечкиот развој го означува и процесот на проширување на изборот на луѓето и 

подобрување на нивната благосостојба. Најкритичните димензии на човечкиот развој се: 

долг и здрав живот, знаење и пристоен животен стандард. Глобалното искуство покажа 

дека приходот и човечкиот развој не се секогаш совршени придружници, каде што некои 

земји покажуваат релативно високи нивоа на човечки развој за нивниот приход и 

обратно. Теориите за формирање на човечки капитал и развојот на човечките ресурси ги 

сметаат луѓето како средства за зголемување на приходите и богатството, а не како цели. 

Овие теории се занимаваат со човечки суштества како инпути за зголемување на 

производството. Пристапот на човековата благосостојба ги разгледува човечките 

суштества како корисници, а не учесници во процесот на развој. Приодот на основните 

потреби се концентрира на пакетот на стоки и услуги што им се потребни на лишените 

групи на население – храна, засолниште, облека, здравствена заштита и вода. Тој се 

фокусира на обезбедување на овие стоки и услуги наместо нивните импликации врз 

човековите избори. Така, концептот на човековиот развој е холистички и ги става луѓето 

во центарот на сите аспекти на развојниот процес. 

Индексот за човековиот развој (HDI) е компаративна мерка за очекуваниот 

живот, писменост, образование, животниот стандард и квалитетот на живот за секоја од 

земјите во светот. Исто така, тоа е стандарден начин на изразување на благосостојбата 

на населението. Овој индекс е индикатор за тоа дали земјата е развиена, во развој или 

неразвиена, а, исто така, го изразува влијанието на економската политика врз квалитетот 

на живот. Земјите се поделени во четири категории на човечки развој. Секоја од нив 

содржи 47 земји, освен една, која има 56, поточно: 

- Многу висок човеков развој; 

- Висок човеков развој; 

- Среден човечки развој; и 

- Низок човечки развој. 

Поради новата методологија усвоена во 2010 година, податоците за ИЧР се 

пониски од оние во претходните извештаи. Најголем пад на ИЧР од 1998 до денес 

доживеа Зимбабве, од 0,514 во 1998 година на 0,140 во 2010 година. Речиси половина од 

светското население живее во земји со среден приход (51%), додека во категоријата 

„низок развој“ постои помалку од една петтина (18%) од населението. Земјите со 

„висок“ и „многу висок“ човечки развој учествуваат со помалку од една третина од 



22 
 

вкупното население во светот (30%). Од 188 земји во светот, Македонија е на 80 место. 

Во продолжение следува и графикон на кој е прикажана стапката на раст на индексот на 

човеков развој во Република Северна Македонија од 2008 до 2017 година. 

Графикон бр. 1: Стапка на раст на индексот на човеков развој во Република 
Северна Македонија од 2008 до 2017 година 
 

 
Извор: Сопствено истражување базирано на податоци од УНДП. 

 

Од графиконот може да се увиди дека не постои голема осцилација на вредноста 

на човековиот индекс во Република Северна Македонија. Истражувањата покажуваат 

дека земјите во транзиција имаат повисок степен на човечки развој од земјите во развој. 

Тоа е затоа што општествениот систем посветува значително внимание на некои 

компоненти на човековиот развој – образование, здравствена заштита, поголема 

економска сигурност. Во последната деценија, многу земји забележаа извонреден 

економски раст, а врз основа на постигнатото ниво на економски раст по глава на жител 

влегуваат во средната група земји според националниот приход. Меѓутоа, во многу 

земји постои продлабочување на јазот меѓу богатите и сиромашните. Таквото 

продлабочување е резултат на нееднаквата распределба на приходот, како важна 

компонента во постигнувањето на повисоко ниво на човековиот развој. Основата на 

концептот на човековиот развој е создавање на еднакви можности за сите групи на 

општеството, богати и сиромашни. 

Индексот за човековиот развој (ИЧР) како збирен индекс, кој го мери просечното 

ниво на човековиот развој на ниво на целото општество, не е во можност да ги 

идентификува разликите во можностите што се јавуваат меѓу различните групи во 
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рамките на самите општества, од аспект пристап до образование, здравствена заштита и 

пристоен животен стандард. Во рамките на Програмата за развој на Обединетите нации 

(УНДП) беше направен еден чекор напред за надминување на овој проблем преку 

анализа на 13 земји со ниски и средни приходи и две земји со високи примања, кои 

претставуваат различни вредности на ИЧР или различни нивоа на човечки развој помеѓу 

богатите и сиромашните во самите земји. Во суштина, анализата ја рефлектира 

должината на животот, степенот на образовани и животни стандарди меѓу богатите и 

сиромашните. Резултатите покажуваат дека постои голема нееднаквост во постигнатото 

ниво на човековиот развој, особено за земјите во развој. Оваа нееднаквост во нивото на 

човечкиот развој не произлегува исклучиво од нееднаквоста во распределбата на 

доктрините (животниот стандард), туку и како резултат на нееднаквоста во очекуваното 

времетраење на животот и степенот на образованието.6 

Во продолжение направена е анализа на податоците за ИЧР за економиите од 

Централна, Источна и Југоисточна Европа. Земјите од овој регион кои се вклучени во 

анализата се: Албанија, Австрија, Белорусија, Бугарија, Босна и Херцеговина, 

Германија, Естонија, Латвија, Литванија, Молдавија, Полска, Република Северна 

Македонија, Романија, Руска Федерација, Словачка, Словенија, Србија, Турција, 

Украина, Унгарија, Чешка, Црна Гора и Хрватска. Податоците за овие земји се 

презентирани во следната табела.   

                                                             
6 Lewis, A., (1963): Is economic growth desirable?, in: The Theory of Economic Growth, Allen and Unwin, 
p.430. 
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Табела бр. 1: Индекс на човеков развој во земјите од Централна, Источна и 
Југоисточна Европа во периодот 2010 – 2017 

 
 Извор: United Nation database, http://hdr.undp.org/en/data. 

 

Највисоко ниво на ИЧР во 2017 година според кое земјата се рангира на 5 место 

има Германија. Распонот во кој се движи ИЧР во Германија во периодот од 2010 до 2017 

година е од 0,921 (2010) до 0,936 (2017). Податоците за земјите кои произлегоа од 

поранешната СФРЈ, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и 

Република Северна Македонија, се во согласност со нивото на наивната економска 

развиеност. Според тоа, најдобар ранг во 2017 година има Словенија и е на 25 место, 

веднаш после нејзе е Хрватска со ранг 46. Овие две економии се и дел од Европската 

Унија. Останатите, Босна и Херцеговина има ранг 77, Србија 67, Црна Гора 50. 

Највисоко ниво на ИЧР во 2017 година, покрај Германија и Словенија има Чешка и е на 

27 позиција според остварениот човеков развој. Овие три земји во текот на 

анализираниот период 2010 – 2017 имаат највисок ИЧР. Молдавија е земја која во оваа 

група на анализирани земји има најнизок  ИЧР и е на 112 позиција. Република Северна 

Македонија има висок индекс на човеков развој и во извештајот на Обединетите нации 

е рангирана на 80 позиција, од вкупно 189 економии.    



25 
 

3. Индекси кои директно се однесуваат на развојот на 
човечкиот капитал 
 

 Посебно значајно за човековиот развој е детерминирањето и потенцирањето на 

важноста на човечкиот капитал. Во економската теорија човечкиот капитал се анализира 

од два аспекта: микроекономски аспект – каде во основа се утврдува влијанието и 

квалитетот на човечкиот капитал врз платите на поединците и макроекономски аспект – 

каде се анализира и утврдува влијанието на човечкиот капитал врз економскиот раст и 

развој, а посебно врз квалитетот на живот. Потребата од примена на концептот на 

човечки капитал произлегува како неопходност во објаснувањето на повеќе проблеми 

на економската анализа. Пред сè, од аспект на квантифицирање на улогата на трудот и 

човечките ресурси како фактор на производство, потоа третманот на инвестициите во 

човечките ресурси, утврдувањето на придонесот на економскиот раст, како и начин за 

надминување на проблемот на дистрибуција на доходот и сиромаштијата.  

 Во фокусот на ова истражување е макроекономскиот аспект на концептот на 

човечкиот капитал. Всушност, во овој дел се презентираат индекси кои директно се 

однесуваат на развојот на човечкиот капитал. Истите се значајни, пред сè, за креирањето 

на масата на човечки капитал (фертилитетот на населението, како и индикатори кои се 

однесуваат на промените во фертилитетот на населението, бројот и стапката на 

самоубиства), како и квалитетот на човечкиот капитал (здравјето, очекуваното траење 

на животот и трошоците за обезбедување на здравствени добра и услуги, како и 

образованието). Со анализата на овие индикатори се добива слика за расположливоста 

и капацитетите на човечкиот капитал во една економија.  

3.1. Фертилитет/родност на населението 
 

Фертилитетот на населението е комплексен феномен, не само поради тоа што 

неговото ниво и промени се условени од бројни фактори, туку и поради големата заемна 

обусловеност на сите детерминанти при нивното влијание врз фертилитетот. Поради тоа 

фертилитетот на населението треба да се посматра во поширок контекст, односно преку 

основните негови индикатори, како и релевантните аспекти поврзани со брачноста, 

одлагањето на првото раѓање, животниот стил на младите генерации,  родените во 

странство и сл.  
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Фертилитетот на женското население може да се согледа врз основа на повеќе 

различни индикатори. Во контекст на целта на проучувањето во овој проект како 

релевантни показатели ги издвојуваме: тоталната стапка на фертилитет; општата и 

специфичните стапки на фертилитет; просечната возраст на жените при раѓањето; 

паритетот, поточно индикаторот за уделот на жените од возрасната група 40–44 години 

со три или повеќе деца;  бездетноста на жените на возраст од 40 до 44 години;  уделот 

на родените деца надвор од брак и бројот на родените надвор од земјата.  

Тотална стапка на родност (фертилитет) ТФР – Покажува веројатен 

просечен  број на живородени деца кои би ги родила една „просечна“ жена на 

набљудуваната генерација во својот фертилен период, под услов на дејствување на 

сегашните специфични стапки на родност според старост и при апстрахирање на 

влијанието на смртноста.   

Тоталната стапка на фертилитет зависи само од специфичните стапки на родност 

на мајката во секоја година (или петгодиште) од нејзината старост почнувајќи од 15-тата 

па до 49-тата година од животот, а не е под влијание на старосната структура на 

населението. Критичната нумеричка вредност на тоталната стапка на родност изнесува 

2,1 (просечен број деца кај една жена на фертилна возраст) со кој е осигурана проста 

репродукција на населението во смисла на обновување на генерациите. Во 

демографската статистика, се смета за најдобар показател на нивото на родноста и е 

мошне добра апроксимација на просечниот број деца во семејството. Истовремено, таа 

е попогоден показател за компаративна анализа на фертилитетот во одделни земји.  

Податоците за тоталната стапка на фертилитет во Република Северна Македонија 

покажуваат дека во периодот 2007 – 2017 година таа се движеше во интервал од 1,6 

(2010) до 1,4 (2017), односно таа беше и остана под нивото од 2,1 (графикон бр. 2). 

Тоталната стапка на фертилитет укажува на неповолни состојби од аспект на проста 

репродукција во смисла на обновувањето на населението во земјата.  
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Графикон бр. 2: Тотална стапка на фертилитет (ТФТ), Република Северна 
Македонија,  

2002 – 2017 година 

 
                         Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија        

(www.stat.gov.mk, пристапено на 9.10.2018 година). 
 

 Општа стапка на родност (фертилитет) - Стапка на женскиот фертилитет 

која покажува број на живородени деца на 1000 жени на фертилна возраст (15 – 49 

години). Таа претставува попрецизен индикатор за промените во нивото на родноста на 

едно население од општата стапка на наталитет.  

Во последната деценија нумеричките вредности на општата стапка на фертилитет 

во Република Северна Македонија, бележат тренд на нагласени осцилации. Имено, таа 

се зголемува до 2010 година кога достигнува 46 живородени деца на 1000 жени на 

фертилна возраст, а во 2011 значително се намалува (графикон бр. 3). Во 2012 и 2013 

година таа изнесува околу 44 живородени деца на 1000 жени на фертилна возраст, а 

потоа расте и во 2015 има иста нумеричка големина како во 2010 година. Во последните 

две години општата стапка на фертилитет повторно се намалува и го достигнува нивото 

од 2007 година.  
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        Графикон бр. 3: Општа стапка на фертилитет во Република Северна 
Македонија, 2007 –2017 

 
                Извор: Пресметано врз основа на податоци од Државниот завод за статистика 
                на Република Северна Македонија (www.stat.gov.mk, пристапено на 9.10.2018 година). 

 
Специфични стапки на родност (фертилитет), според возраст – Показатели 

за бројот на живородени деца по одделни старосни групи (едногодишни и петгодишни) 

на 1000 жени на фертилна возраст (15 – 49 години).Тие се пресметуваат како сооднос 

на бројот на живородени деца од мајки на х години и бројот на жени стари х години. 

Индикаторите за специфичните стапки на фертилитет, според петгодишните 

возрасни групи на фертилното женско население,  потврдуваат дека во периодот 2007 –

2017 година во Република Северна Македонија тие забележале големи промени. На ниво 

на земјата, значително се намалени специфичните стапки на фертилитет кај жените од 

помладите старосни групи (до 29 години), а сигнификантен пораст бележат оние кај 

старите 30 и повеќе години (графикон бр. 3).  Имајќи ги предвид нивните нумерички 

вредности и промените, како и нивното влијание врз тоталната стапка на фертилитет во 

Република Северна Македонија, специфичните стапки на фертилитет за жените на 

возраст од 40 и повеќе години не се опфатени во оваа анализа.                                                          

Специфичната стапка на фертилитет на жените од возрасната група 15 – 19 години, 

позната како стапка на раѓање на адолесцентите, беше и остана  во фокусот на сите 

проучувања поврзани со фертилитетот и популационите политики.  Расположливите 

податоци за Република Северна Македонија покажуваат дека таа бележи континуирано 

намалување и во последната деценија е во интервал од 20,5 (2007) до 16,0 живородени деца 

на 1000 жени на возраст 15 – 19 години (2016 година) (графикон бр. 4). Што се однесува на 

промените кај другите специфични стапки на фертилитет на жените според петгодишни 

возрасни групи може да се идентификуваат следните трендови. Речиси еднакви промени, 

но во спротивни насоки, се карактеристични за специфичните стапки на фертилитет на 
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жените на возраст од 20 до 24 години  (намалување од 80,0 на 64,2 живородени на 1000 

жени на возраст 20 – 24 години) и на возраст од 30 до 34 години (пораст од 61,8 на 81,6 

живородени на 1000 жени на возраст 30 – 34 години). Независно од намалувањето во 

анализираниот период со највисоки специфични стапки на фертилитет остануваат жените 

на возраст од 25 до 29 години (106,2 во 2007 и 100,1 на 1000 жени на возраст од 25 до 29 

години во 2016 година). Во последната деценија сигнификантни промени бележи 

показателот за живородените на мајките на возраст од 35 до 39 години (од 20,3 во 2007 на 

33,1 живородени на 1000 жени на возраст од 35 до 39 години во 2016 година). 
  

Графикон бр. 4: Специфични стапки на фертилитет, Република Северна 
Македонија, 2007 –2016 

 
             Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија (www.stat.gov.mk, 

пристапено на 15.10.2018 година). 
 

Просечната возраст на жените при раѓањето на прво дете - Индикатор кој 

го покажува тајмингот на раѓањето, а се однесува на просечната возраст при раѓање 

– вкупно, при раѓање на прво дете и раѓањата со повисок ранг. 

Во однос на тајмингот на раѓањето во Република Северна Македонија евидентен 

е тренд на континуиран пораст на просечната возраст при раѓање, посебно на  

просечната возраст при раѓање на прво дете, а намалување на раѓањата со повисок ранг.  

Во последната деценија, просечната возраст при раѓање на прво дете во Република 

Северна Македонија се зголеми од 25,0 (2007) на 27,2 години во 2016 година.  

Паритет – Во контекст на промените на фертилитетот значајно е да се имаат 

предвид и индикаторите кои се однесуваат на паритетот, односно на бројот на 

живородени деца кои ги родила една жена.  Притоа, жена која немала живородени деца 

е со нултен паритет, а жена со едно живородено дете е со паритет 1 итн. Поимот се 

употребува само за женитe. Станува збор за показатели кои се однесуваат на завршената 
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плодност, односно на комплетирана големина на семејството. Тие се мерат со бројот на 

деца родени од жени на возраст од 40 до 44 години, а го покажуваат претходното 

фертилно однесување, кое како такво може да се разликува од периодот на вкупна 

плодност, особено кога падот на плодноста е мошне брз.  

Во таа смисла, како интересен индикатор во истражувањата  се издвојува уделот 

на жените на возраст од 40 до 44 години кои имаат комплетирана големина на 

семејството со три или повеќе деца. Во Република Северна Македонија нема понови 

податоци за овој индикатор. Според податоците од Пописот на населението од 2002 

година уделот на жените на возраст од 40 до 44 години кои имаат три или повеќе деца 

изнесувал 28,8%. 

Бездетност – Показател за немање деца во смисла воопшто да се нема 

живородени деца или да нема деца кои преживеале. Тој е, исто така, значаен индикатор 

за следење на промените на фертилитетот од аспект на паритетот. Поимот може да се 

применува за жени, мажи и брачни парови. И за овој показател нема понови податоци за 

Република Северна Македонија. Според податоците од Пописот на населението од 2002 

година уделот на бездетните жени на возраст од 40 до 44 години  изнесувал 6,0%. 

Раѓања вон брак – Денес во многу земји сè позастапено е вонбрачното раѓање, 

со што тоа има сè поголемо влијание врз фертилитетот. Основен показател за 

вонбрачното раѓање е учеството на живородените деца вон брак во вкупниот број на 

живородени деца. Во голем број европски земји учеството на живородените надвор од 

традиционалната брачна заедница изнесува 40% и повеќе. Тоа не е случај со Република 

Северна Македонија. Во последната деценија уделот на живородените деца вон брак е 

релативно мал и се движи во интервал од 11% (2007) до 12,2% (2008 година).7 Во 

периодот 2007 –2017 година во Македонија вон брак биле родени околу 30 000 деца. 

Број на живородени во странство – Во последната деценија сè поголемо 

влијание врз фертилитетот на населението во Република Северна Македонија има 

интензивирањето на емиграцијата во странство, поточно порастот на семејната 

емиграција. Овие преселнички движења се придружени со континуиран и 

сигнификантен пораст на бројот на живородени деца во странство. Тој во 2017 година е 

поголем од оној во 2007 година за 1517 живородени деца или за 45,8%8  (графикон бр. 

                                                             
7Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk, пристапено 
на 15.10.2018 година). 
8 Најголем дел од овие податоци се однесуваат за Европските земји на прием. Ако се има предвид дека 
Република Северна  Македонија има голема дијаспора во Австралија, САД, Канада и други земји ширум 
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5). Што се однесува на уделот на живородените во странство во вкупниот број родени 

во Република Северна Македонија тој порасна од 14,6% (2007) на 22,2% (2017 година). 

Според расположливите податоци во овој период во странство се родени 45 500 деца. 

Овој податок е речиси еднаков на бројот на живородените во земјата во 2016 и 2017 

година заедно. 

            
Графикон бр. 5: Број на живородени во странство, Република Северна 

Македонија 

 
             Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија (www.stat.gov.mk,  
             пристапено на 15.10.2018 година). 
 

Оваа анализа ја потврдува комплексноста на фертилитетот и неспорната 

потреба при следењето на неговите промени да се користат повеќе индикатори. 

Ваквиот пристап овозможува пореално согледување на причинско-последична 

обусловеност на промените на фертилитетот, како еден од значајните индикатори 

на социо-економскиот развој и квалитетот на живот во Република Северна 

Македонија, а дава и релевантни сознанија за конципирање на соодветни популациони 

политики и политики кон семејството. 

 

3.3. Стапка на самоубиства  
 

Самоубиството се дефинира како прекинување на животот од страна на 

самата индивидуа. Самоубиствата се анализираат врз основа на повеќе индикатори, а се 

класифицираат според Меѓународната статистичка класификација на болестите и 

                                                             
светот, тогаш може да се оцени дека реалниот број на живородени надвор од земјата е значително 
поголем.  
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сродните здравствени проблеми, во зависност од начинот и средството со кое се 

извршени. 

 Имајќи ја предвид целата сложеност и тежина на проблемот на самоубиствата, 

бројот и нивото на стапките на самоубиства се сметаат за еден од основните показатели 

на менталното здравје на еден народ. Меѓутоа, покрај несомнено значајниот здравствен, 

социјален и психолошки аспект на самоубиствата, оваа појава е сè побитна и од 

демографска гледна точка. Освен тоа, самоубиствата се издвојуваат и како значајни 

индикатори на социо-економскиот развој и квалитетот на живот.   

Самоубиството е глобален феномен и се случува во текот на целиот животен век. 

Според податоците на Светската здравствена организација во светот секоја година се 

самоубиваат околу 800 000 лица, што значи едно самоубиство на секои 40 секунди. Во 

2016 година се самоубиле 793 000 лица, од кои 79% во земјите со низок и среден доход.9 

Од аспект на демографската структура на лицата кои се самоубиле евидентна е 

претежната застапеност на мажите и релативно големиот удел на младите лица. 

Податоците на Светската здравствена организација покажуваат дека во 2016 година се 

самоубиле 222 093 лица на возраст од 10 до 29 години, од кои 57,4% се мажи, 42,6% 

жени. 

Покрај големиот пораст на бројот на самоубиства, во светот уште поголем пораст 

бележи и бројот на обиди за самоубиство. Според некои индиции на едно самоубиство 

отпаѓаат повеќе од 20 обиди за самоубиство. Оттаму, ефективни интервенции базирани 

на докази би требало да се имплементираат за вкупното население, одделни негови 

сегменти и на индивидуално ниво, за превенирање не само на самоубиствата, туку и на 

обидите за самоубиства.  

 Во последната деценија во Република Македонија самоубиство извршиле 1 576 

лица.  Посматрано по години бројот и стапката  на самоубиства забележаа осцилирачки 

тренд (графикон бр. 6). Имено, бројот на самоубиства се зголемува од 2007 до 2009 

година, значително се намалува во 2010 година, а потоа расте и во 2012 и 2013 година 

достигнува најголеми нумерички вредност (172 и 170 самоубиства). Самоубиствата 

имаат осцилирачки тренд и во последните четири години, но со тренд на намалување и 

во 2017 година нивниот број изнесува 111 лица.  Во овој период стапката на самоубиства 

                                                             
9 Извор: Светска здравствена организација – World Health Organization (WHO) 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/ (пристапено на 29.10.2018 год.). 
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се движи во интервал од 8,3 во 2012 година до 5,4 самоубиства на 100 000 жители во 

2017 година. 

Графикон бр. 6: Број и стапка на самоубиства во Република Македонија 

 
          Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  
         пристапено на 15.10.2018 година). 
 

  Во периодот 2007 – 2017 година во Република Македонија самоубиство 

извршиле 1 167 мажи и 409 жени. Оттаму, во структурата на вкупниот број самоубиства 

според пол доминантно е учеството на мажите, кое се движи од 69,8% (2012) до 80,0% 

(2013 година). Стапката на самоубиства,  исто така, е неколку пати поголема кај мажите. 

Во последната деценија кај мажите таа е во интервал од 7,6 (2017) до 13,2 самоубиства 

на 100 000 мажи (2013 година), а кај жените од  2,6 (2016) до 5,1 самоубиства на 100 000 

жени (2012 година).  

 Табела бр. 2: Број и стапка на самоубиства во Република Македонија 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Број  на  самоубиства 159 161 167 122 128 172 170 147 114 125 111
Број на  самоубиства на 100000 

жители 7,8 7,9 8,1 5,9 6,2 8,3 8,2 7,1 5,5 6,0 5,4
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Мажи Жени Мажи Жени Мажи Жени

2007 114 45 71,7 28,3 11,1 4,4
2008 116 45 72,0 28,0 11,3 4,4
2009 125 42 74,9 25,1 12,2 4,1
2010 87 35 71,3 28,7 8,4 3,4
2011 96 32 75,0 25,0 9,3 3,1
2012 120 52 69,8 30,2 11,6 5,1
2013 136 34 80,0 20,0 13,2 3,3
2014 114 33 77,6 22,4 11,0 3,2
2015 82 32 71,9 28,1 7,9 3,1
2016 98 27 78,4 21,6 9,4 2,6
2017 79 32 71,2 28,8 7,6 3,1

Број на 
самоубиства на 
100000 жители

Табела 1. Број и стапка на самоубиства во Република Македонија,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2007-2017 година, според пол  

Број  на 
самоубиства 
според пол

Структура во % 
(вкупно=100%)

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk, 
Пристапено на 15.10.2018 година)
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 Што се однесува на структурата на самоубиствата според возраст може да се 

констатира дека во анализираниот период, иако со одредени осцилации, се зголемува 

застапеноста на постарите од 55 години (табела бр. 2).  

Табела бр. 3: Број и стапка на самоубиства во Република Македонија 

 

 Во последната деценија во Република Македонија самоубиство извршиле 250  

млади лица на возраст до 34 години, а нивното учество во вкупниот број на самоубиства 

се намали од 20,8% (2007) на 7,2% (2017 година). Двојно поголем е бројот (505 лица)  на 

оние на средовечна возраст (35 – 54 години). Нивното учество, иако со одредени 

осцилации, исто така, има тренд на намалување и се движи од 37,7% (2010) до 25,2% 

(2017 година). Нешто поголем е бројот (550 лица) на оние на возраст од 55 до 74 години, 

а нивното учество во вкупниот број на самоубиства во 2017 година достигна 42,3%. 

Сигнификантен пораст е карактеристичен и за учеството на лицата стари 75 години и 

повеќе кои извршиле самоубиство (од 15,7%  во 2007 на 25,2%  во 2017 година). 

 Во Република Македонија, исто така, се користи Меѓународната статистичка 

класификација на болестите и сродните здравствени проблеми, при идентификувањето 

на начинот и средството со кое се извршени самоубиствата. Расположливите податоци 

1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

2007 159 0 2 13 18 19 36 21 25 25
2008 161 .. .. 13 18 14 31 26 30 29
2009 167 .. .. 13 13 19 39 32 21 30
2010 122 0 1 7 10 21 25 32 14 12
2011 128 0 1 7 9 11 34 24 19 23
2012 172 0 1 9 18 23 36 36 27 22
2013 170 0 1 10 34 25 22 29 26 23
2014 147 0 0 4 13 17 35 27 20 31
2015 114 0 1 4 5 11 24 31 16 22
2016 125 0 2 7 8 14 21 32 15 26
2017 111 0 0 1 7 9 19 31 16 28

2007 100,0 1,3 8,2 11,3 11,9 22,6 13,2 15,7 15,7
2008 100,0 8,1 11,2 8,7 19,3 16,1 18,6 18,0
2009 100,0 7,8 7,8 11,4 23,4 19,2 12,6 18,0
2010 100,0 0,8 5,7 8,2 17,2 20,5 26,2 11,5 9,8
2011 100,0 0,8 5,5 7,0 8,6 26,6 18,8 14,8 18,0
2012 100,0 0,6 5,2 10,5 13,4 20,9 20,9 15,7 12,8
2013 100,0 0,6 5,9 20,0 14,7 12,9 17,1 15,3 13,5
2014 100,0 0,0 2,7 8,8 11,6 23,8 18,4 13,6 21,1
2015 100,0 0,9 3,5 4,4 9,6 21,1 27,2 14,0 19,3
2016 100,0 1,6 5,6 6,4 11,2 16,8 25,6 12,0 20,8
2017 100,0 0,0 0,9 6,3 8,1 17,1 27,9 14,4 25,2

Структура во % (вкупно=100)

Број

Табела 2. Број и стапка на самоубиства во Република Македонија,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2007-2017 година, според возраст

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,    
Пристапено на 15.10.2018 година)

Возраст

Вкупно
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на Државниот завод за статистика покажуваат дека во анализираниот период 50% – 60% 

од самоубиствата биле извршени со бесење. 

 Самоубиствата, исто така, се сметаат за еден од значајните индикатори на 

социо-економскиот развој и квалитетот на живот. Со оглед на нивната сложеност, 

освен бројот и нивото на стапките на самоубиства, во случајот на Република 

Македонија неспорна е потребата да се следи и нивната демографска структура. Тоа 

е условено од трендот на пораст на самоубиствата на повозрасните лица кој 

коинцидира со интензивирањето на процесот на стареење на населението во земјата.  

3.4. Индекс на очекувано траење на животот и трошоци за здравствени 
добра и услуги  
 

Индексот на очекувано траење на животот при раѓање во Република Македонија 

се зголемува и неговата вредност од 71,15 години во 1990 година, во 2015 е зголемен и 

изнесува 75,52 години. Исто така, индикаторот за очекувано траење на животот при 

раѓање е особено значаен затоа што претставува основа за пресметување на индексот за 

очекувано траење на животот. Индексот на очекувано траење на животот се пресметува 

земајќи ги предвид минималната старосна возраст од 20 години и максималната 

старосна возраст 85 години. Пресметаниот индекс за Република Македонија покажува 

подобрувања со висока веројатност за постигнување на максималната старосна возраст. 

Така, во 1990 индексот беше 0,787, во 2000 година 0,820, 2010 година 0,841 и во 2017 

година изнесува 0,859. Позитивните промени во очекуваното траење на животот се 

резултат на подобрувања во медицинските третмани и лекување, како и промени во 

стилот на живеење и воведување на здрави животни навики во секојдневието. 

Населението во изминативе години сè повеќе станува свесно и посветува повеќе 

внимание на здрава исхрана, спортски активности и води поголема грижа за своето 

здравје. 

Податоците за индексот на очекувано траење на животот за Република 

Македонија, како и за земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа се 

презентирани во следната табела. 
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Табела бр. 4: Индекс на очекувано траење на животот во земјите од Централна, 
Источна и Југоисточна Европа за периодот од 2010 до 2017 година 

 
Извор: United Nation database, http://hdr.undp.org/en/data. 

 
Бидејќи проценките за индексот на очекувано траење на животот претставуваат 

само просек, како што е веројатноста луѓето да живеат и да достигнат максимално 

проценети 85 години живот, овој показател е комплементарен и ни помага да разбереме 

како здравјето се дистрибуира низ времето и просторот.  Според презентираните 

податоци очигледно е дека економија со висок индекс на човеков развој има висок 

индекс на очекувано траење на животот. Така, Германија, има индекс на очекувано 

траење на животот 0,925 во 2010 година и 0,941 во 2017. Ова покажува дека 

здравствената состојба на населението е подобрена, така очекувано е 94,1% од 

населението да доживее 85 години старост. Индекс од 0,900 и повеќе има Словенија, 

каде вредностите на индексот варираат од 0,916 во 2010 година до 0,940 во 2017 година. 

Основен недостаток при пресметките и интерпретацијата на овој индекс е тоа што не се 

зема предвид стапката на смртност на населението.    

Друг аспект кој е значаен за нивото на човеков развој и квалитетот на живот на 

населението е износот на трошоците за здравствени добра и услуги во една земја. Тоа е 

индикатор кој покажува колкав дел од реалниот БДП во земјата е наменет и потрошен 

за постигнување подобро здравје, поквалитетна здравствена услуга и подолг живот. 
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Индикаторот претставува % од реалниот БДП кој е потрошен за обезбедување на 

здравствени услуги и сервиси.  

Трошоците за здравствени добра и услуги изразени како % од БДП во Република 

Македонија се значително ниски. Според податоците за периодот од 2000 до 2015 

година, најниска вредност имаат во 2000 година од 3,9%, во 2005 е евидентирана 

највисоката вредност за овој индикатор од 8,4%. Од 2015 година овој индикатор 

постепено се намалува и во 2015 година е 6,1% од БДП во Република Македонија.  

Посебно треба да се издвои дека во овие трошоци не се вклучени капиталните 

трошоци за изградба на згради, болници и центри за јавно здравје, како и опрема, 

апарати за следење на здравјето на луѓето и останата информатичка технологија. Исто 

така, во овие износи не влегуваат трошоци за залихи направени за вакцинизација за итни 

случаи и епидемии. 

Трошоци за здравствени добра и услуги како процент од БДП во Република 

Македонија во периодот од 2006 до 2016 година. 

Табела бр. 5: Трошоци за здравствени добра и услуги како % од БДП 

 
Извор: Податоци од базата на УН, http://hdr.undp.org/en/indicators/137506. 

Овие податоци се пониски во споредба со земјите од поранешната Југословенска 

Република, а и во споредба со селектирани земји кои имаат високо ниво на човеков 

развој. 

 

Тековни трошоци за здравствени добра и 
услуги  како % од БДП 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Република Македонија 3,9 8,4 7,0 6,6 6,4 6,5 6,2 6,1
Албанија 6,8 6,3 5,0 5,6 5,9 6,3 7,0 6,8
Босна и Херцеговина 7,1 9,1 9,0 9,2 9,5 9,5 9,6 9,4
Хрватска 7,7 6,9 8,1 7,8 7,8 7,3 7,5 7,4
Црна Гора 6,7 7,7 5,9 5,8 6,1 6,0 5,9 6,0
Србија 6,5 8,7 10,1 9,7 9,9 9,9 9,8 9,4
Словенија 7,8 8,0 8,6 8,5 8,7 8,8 8,5 8,5
Земји со висок индекс на човеков развој
Норвешка 7,7 8,3 8,9 8,8 8,8 8,9 9,3 10,0
Швајцарија 9,3 10,3 10,7 10,8 11,1 11,4 11,6 12,1
Австралија 7,6 8,0 8,5 8,6 8,7 8,8 9,1 9,4
Ирска 5,9 7,6 10,5 9,9 10,1 10,4 9,9 7,8
Германија 9,8 10,3 11,0 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2
Исланд 9,0 9,2 8,8 8,6 8,7 8,7 8,8 8,6
Шведска 7,4 8,3 8,5 10,7 10,9 11,1 11,1 11,0
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Графикон бр. 7: Трошоци за здравствени добра и услуги (% од БДП) во Република 
Македонија и земјите од поранешна Југославија, во периодот од 2000 до 2015 

година 

 
Извор: сопствени пресметки според податоци од United Nation database, http://hdr.undp.org/en/data. 

Податоците за споредба во однос на неколку селектирани земји кои имаат висок 

индекс на човеков развој е презентирана во графиконот број 8.  

Графикон бр. 8: Трошоци за здравствени добра и услуги (% од БДП) во земји со 
висок ИЧР, во периодот од 2000 до 2015 година 

  
Извор: сопствени пресметки според податоци од United Nation database, http://hdr.undp.org/en/data. 

 Германија, Швајцарија и Ирска се економии кои имаат највисоки проценти од 

реалниот БДП наменети за трошоци за здравствени добра и услуги. Податоците за 
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Република Македонија во некои години се само половина од овие трошоци во Германија 

и Швајцарија.   

 

3.5. Образование 
 

Образованието е вториот аспект на концептот на човеков развој и квалитетот на 

живот. Во истражувањето се фокусиравме на два индикатори кои се значајни за 

човековиот развој: индексот на образование и просечни години на школување.    

Табела бр. 6: Индекс на образование во земјите од Централна, Источна и 
Југоисточна Европа во периодот од 2010 до 2017 година 

 
Извор: United Nation database, http://hdr.undp.org/en/data, (Индексот на образование е просек од средните 
години на школување (од возрасните) и од очекуваните години на школување (деца), изразени како индекс 
добиен со скалирање со соодветните максимум). 
 

Земјите кои имаат минимум индекс од 0,8 и повеќе се детерминираат како земји 

со високи образовни потенцијали. Податоците за земјите од Централна, Источна и 

Југоисточна Европа презентирани во табелата бр. 6, покажуваат дека во повеќето од нив 

индексот за образование е над овој ранг. Германија има највисок индекс на образование, 

над 0,9, но кај  повеќето земји индексот е околу 0,8 (Словенија, Чешка, Естонија, 

Литванија, Латвија, Австрија, Словачка, Полска и Унгарија), што всушност е 

карактеристика на развиени економии. Република Македонија во периодот од 2010 до 



40 
 

2017 година има индекс на образование од 0,662 до 0,691. Република Македонија и 

Турција имаат најнизок индекс на образование во споредба со другите анализирани 

земји.  

Друг индикатор за образованието се очекуваните години на школување10. 

Податоците се презентирани во табелата бр. 7. 

Табела бр. 7: Просечни години на школување во земјите од Централна, Источна и 
Југоисточна Европа, во периодот од 2010 до 2017 година 

 

Извор: United Nation database, http://hdr.undp.org/en/data , 

 Словенија е земја со највисок просек од 17 години на школување. Германија има 

сличен просек на години на школување 16,8 (2010) и 17 години (2017). Во Република 

Македонија просекот е 13 години на школување.  

Според статистиката на Обединетите нации земјите со многу висок индекс на 

човеков развој во 1980 година имале просечно 13,0 години на школување, во 2000 година 

просекот изнесувал 15,2 години на школување, 2005 година 15,7 и во 2010 година 16,2. 

Во категоријата земји со висок индекс на човеков развој просечно годините на 

школување во 1980 година изнесува 9,1, потоа 10,7 во 2000 година, 11,7 во 2005 година, 

                                                             
10 Овој индикатор го покажува бројот на години на школување што детето од влезната возраст во 
образование може да ги очекува според вообичаените модели на стапката на запишување за возраста, 
кои се релевантни во текот на животот на детето. 
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13,1 во 2010 и 13,4 во 2013 година. Најголем прогрес во годините на школување постои 

во групата на земји со низок индекс на човеков развој, каде просечно годините на 

школување во 1980 од 5,1 се зголемил на 9 години во 2013 година.  
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II Социо-економски индикатори со фокус на сиромаштијата 
и нееднаквоста во Република Македонија 
  

1. Сиромаштијата и индикатори за мерење на сиромаштијата 
 

Сиромаштијата и нееднаквоста се едни од најголемите проблеми со кои се 

соочуваат економиите. Тие имаат големо влијание врз животниот стандард на 

населението и квалитетот на живот. Она што е посебно важно да се нагласи е дека 

проблемот на сиромаштијата и мерките и активностите за намалување на сиромаштијата  

е неразделив од проблемот на нееднаквоста. Токму затоа истите треба паралелно да се 

третираат.  

Постојат повеќе дефиниции за тоа што претставува сиромаштијата. Дефинициите 

за поимот сиромаштија се разликуваат и во зависност од концептот од кој поаѓаат при 

обидот да се дефинира сиромаштијата: 

• концептот на доходовна (монетарна) сиромаштија; 
• концептот на основните потреби; 
• концептот на способностите; и  
• концептот на човековиот развој. 

Концептот на доходовната (монетарна) сиромаштија за сиромашен го смета 

„поединецот чиј доход е под утврдената линија на сиромаштија, а притоа линијата на 

сиромаштија обично е утврдена на ниво на доход со кој може да се обезбеди определено 

количество храна.“11  

Концептот на основните потреби  смета дека сиромашни се оние лица на кои им 

недостигаат материјални добра и услуги неопходни за минимално прифатливо ниво на 

задоволување на човековите потреби, како и задоволување на потребата од основна 

здравствена заштита  и образование на луѓето и сите основни услуги кои треба да им 

бидат обезбедени од страна на државата за да не влезат во, т.н. зона на сиромаштија. 

Според концептот на способностите, сиромаштијата значи недостиг на некои 

основни способности за функционирање на луѓето. Притоа се мисли на недостиг од 

храна, облека, живеалиште и слично карактеризирани како физичка компонента и 

неможност да се учествува во животот на заедницата како општествена компонента. 

                                                             
11 Ефтимоски Димитар, „Економија на развојот“, Економски институт – Скопје, 2003 година,  стр. 303. 
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Концептот на човековиот развој кој во основа значи зголемување на изборот на 

луѓето, за сиромаштијата вели дека таа би значела немање можност луѓето да изберат, 

поточно неможност да се образуваат, здравствено да се заштитат и да обезбедат 

пристојно ниво на животен стандард. Според овој концепт, сиромаштијата е нешто 

повеќе од чисто материјален аспект и токму поради тоа се смета за концепт кој ја 

дефинира немонетарната сиромаштија. Овој концепт во однос на дефинирањето на 

сиромаштијата е најопширен од сите претходни и во негова основа лежи идејата на 

концептот на способностите. 

Најчесто се анализира и во практика се зборува за доходовниот концепт на 

сиромаштија, но сè поприсутно е и разгледувањето на проблемот на сиромаштијата 

според концептот на човеков развој.   

Пред појавата на концептот на човековиот развој, сиромаштијата постојано се 

врзувала со минимално прифатливо ниво на приход или потрошувачка на поединецот 

или домаќинството. Токму овој начин на разгледување на сиромаштијата како немање 

средства за да се задоволат основните потреби (вода, храна или покрив над глава) 

упатува на доходовната или монетарна сиромаштија. Основана дилема која е присутна 

е дали при мерењето на сиромаштијата да се користат податоци за потрошувачката или 

податоци за приходите на поединците или домаќинствата.  

Според Harold Watts доходовната сиромаштија се дефинира како „недостаток во 

однос на располагањето (владеењето) со добрата..., сериозно нарушување на можноста 

на луѓето да избираат композиција на добра и услуги која ќе ја подигне нивната 

благосостојба“.12 Martin Ravallion сиромаштијата ја дефинира според минималното ниво 

на животен стандард, „Во едно општество постои сиромаштија, кога едно или повеќе 

лица го немаат потребното ниво на економска благосостојба со кое можат  да го 

достигнат минималното ниво на животен стандард во соодветното општество“.13 Според 

Peter Townsend  сиромаштијата се дефинира „ Лицата, домаќинства и групите лица се 

сметаат за сиромашни доколку се соочуваат со недостаток на средства неопходни за 

задоволување на своите потреби, како и доколку не се во можност да партиципираат во 

општествените текови. Бидејќи нивниот расположлив доход е под просечниот 

                                                             
12 Ефтимоски Димитар, op.cit. стр. 305. 
13 Ефтимоски Димитар, „Економски раст – Основни теоретски концепти и модели“,Универзитет „Св. 
Климент Охридски“,Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 2009 
, стр.305. 
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расположлив доход, тие се исклучени од основниот модел на живеење, обичаите и 

активностите“.14  

Според статистичката служба на Европската Унија – Еуростат, дефиницијата за 

сиромаштија која се користи е: „сиромашни се сметаат лицата, домаќинствата и групите 

лица, чии ресурси (материјални, културни и социјални) се на такво ниво кое ги 

исклучува од минимално прифатливиот начин на живеење во земјата во која живеат“.15  

Дефиницијата на сиромаштијата според концептот на човековиот развој е 

мултидимензионален феномен, кој покрај доходовната (монетарна) има и немонетарна 

димензија. Сиромашен не е само оној што е сиромашен во однос на пари, туку 

сиромашните обично се необразовани, со нарушена здравствена состојба, неисхранети 

и исклучени од општествениот живот. Токму овој концепт упатува на карактеристиките 

на немонетарната сиромаштија, поточно на тоа дека сиромаштијата е нешто повеќе од 

чисто материјален аспект и во основа претставува недостиг на можности и шанси за 

човеков развој, како што се можностите за образование, здравствена заштита и пристоен 

животен стандард. 

Во овој дел од истражувањето се презентираат индикатори кои, пред сè, се 

однесуваат на доходовното ниво на сиромашија, како што е прагот на сиромаштија и 

индикаторот за мултидимензионална сиромаштија – Multidimensional Poverty Index.  

  

1.1. Праг на сиромаштија – Poverty Line 
 
Проценките на Светската банка се дека 10,7% од светското население или околу 

760 милиони луѓе живеат со само 1,90 долари дневно. Овие луѓе живеат во она што 

Светската банка го нарекува „екстремна сиромаштија“, која се мери со меѓународната 

линија на сиромаштија или таканаречен праг на сиромаштија кој беше воведен во 1990 

година. Прагот на сиромаштија е проценка на апсолутниот минимум на средства 

потребни за да луѓето можат одвај да живеат. За попрецизна дефиниција и утврдување 

на прагот на сиромаштија, Светската банка постави три основни принципи за 

поставување на нова линија на сиромаштија:16 

                                                             
14 Ефтимоски Димитар, op.cit. стр. 306. 
15 Ibidem. 
16 James Eric Foster, Suman Seth, Michael Lokshin and Zurab Sajaia, “A Unified Approach to Measuring Poverty 
and Inequality: Theory and Practice” World Bank Publications, May 10, 2013, pg. 158. 
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1. Користење најточни и најнови сетови на податоци на располагање поврзани со 

цените за споредба на вистинските стандарди на живеење низ земјите. 

2. Минимизирање на промените во ставовите, т.е. поконстантно дефинирање и 

задржување на прагот на сиромаштија непроменет во подолг временски период. 

3. При дефинирање на „реалните услови“, нивото на цените кои треба да бидат 

земени предвид како најважни за мерење на светската сиромаштија се оние со 

кои се соочуваат најсиромашните луѓе во светот. 

Овие принципи доведоа до многу едноставно решение за ажурирање на прагот на 

сиромаштија, т.е. пресметување на просекот на националните линии за сиромаштија за 

петнаесет најсиромашни земји со користење на индексот на цени на секоја земја. 

Ажурирањето на линијата за да ја задржи својата вистинска вредност константна, во 

смисла на куповната моќ на најсиромашните земји, не се менува многу во реални услови, 

бидејќи индексот ги третира најсиромашните земји, линијата на сиромаштија, сè уште, 

ќе биде под потребните стандарди на Светската банка. Исто така, најсиромашните земји 

се оние кои секогаш имаат недоволни податоци поради недостиг на анкети за 

домаќинствата или цензуси на годишно ниво. Ова дополнително ја усложнува 

методологијата и следењето на индексот на сиромаштија во светот, особено во земјите 

каде што следењето на линијата на сиромаштија е од најголема важност. Според 

најновите проценки, меѓународната линија на сиромаштија за екстремна сиромаштија 

изнесува 1,90 долари дневно. Средната линија на сиромаштија односно прагот на 

сиромаштија за средно развиените земји е поставен во 2011 година и изнесува на 3,10 

долари на ден. Ова значи дека реалните приходи во однос на номиналниот девизен курс 

на овие екстремно сиромашни луѓе, всушност, биле многу пониски од $ 1,90 на ден, 

бидејќи куповната моќ на американскиот долар е многу повисока во земјите во развој 

отколку во САД. Тоа би значело дека еден на секои осум луѓе живеат под оваа граница 

на сиромаштија, поточно околу 30% од светската популација, живеат со помалку од 3,10 

долари дневно. 

Во обид за попрецизни класификации на прагот на сиромаштија, Светска банка 

неодамна додаде нови стандарди за сиромаштија за луѓето кои живеат во земјите со 

среден и висок приход. Тие се првите дополнувања откако линијата на сиромаштија 

првично беше поставена во 1990 година. Новите стандарди се поставени на 3,20 

американски долари дневно за луѓето во земјите со помал среден приход, како што се 

Египет или Индија, и 5,50 американски долари дневно за земјите со повисок среден 

приход, како што се Јамајка или Јужна Африка. Светската банка, исто така, објави трет 
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стандард за земјите со високи примања, како САД, на 21,70 долари дневно. Според 

новите стандарди, 15 најсиромашни земји во нивната класификација (ниска, ниско 

средна, високо средна и висока) го одредуваат прагот на сиромаштија за таа група на 

земји. Ова е подостапен пристап главно поради сериозните разлики во развојот помеѓу 

земјите. Сепак, прагот за екстремна сиромаштија, сè уште, е поставен на 1,90 

американски долари дневно. 

Според Светска банка, Република Македонија припаѓа во групата на земји со 

високо среден приход. Нискиот економски раст и релативно високиот процент на 

невработеност се пречки поради кои земјата нема да може да премине во наредната 

група на прагот на сиромаштија. Тоа, исто така, може да се види во графикон бр. 9 во 

кој се претставени податоци од Светска банка, а ја покажува состојбата на Република 

Македонија во однос на линијата на сиромаштија од 1,90 долари дневно како % од 

вкупното население. 

 

Графикон бр. 9:  Линија на сиромаштија 1,90 долари дневно како % од вкупното 
население во Република Македонија 

 

Извор: Сопствено истражување со податоци преземени од https://data.worldbank.org/indicator. 
 

Со податоците претставени во графикон бр. 9, може да се увиди дека следи тренд 

на опаѓање во процентот на луѓе кои живеат под универзалниот индикатор за прагот на 

сиромаштија од 1,90 долари дневно. Уште повеќе, процентот на население кое живее со 

1,90 долари дневно е преполовен, што покажува дека земјата е на вистинскиот пат за 
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намалување на сиромаштијата. Од 2011 година кога индексот е на највисоко ниво и 

10,1% од населението живее во екстремна сиромаштија, три години подоцна тој процент 

е намален на половина, односно на само 5% во 2014 година. Ова може да се потврди и 

со другиот индикатор кој се користи за земјите со ниско среден приход, односно прагот 

од 3,10 $ на ден (% од вкупното население). На графиконот број 10, исто така, може да 

се види дека вкупниот процент на луѓе кои живеат со 3,1 американски долар дневно се 

преполовуваат во истиот временски период. Еквивалентноста на овие два тренда може 

да покаже дека Република Македонија ги спроведува правилните реформи за борба 

против сиромаштијата. Сепак, релевантниот индикатор за Република Македонија е 

прагот на сиромаштија одреден за групата земји со високо среден приход на 

населението, кој според методологијата на Светската банка, изнесува 5,50 американски 

долари дневно.  

Графикон бр. 10: Праг на сиромаштија за земји со ниско среден приход на 
населението од 3,10 долари дневно како % од вкупното население во Република 

Македонија 

 

 
Извор: Сопствено истражување со податоци преземени од  https://data.worldbank.org/indicator. 

 
Графиконот бр. 11 повторно покажува тренд на опаѓање на сиромаштијата како 

% од вкупното население во Република Македонија; но трендот не е  толку експресивен 

како во последните два индикатора кои ги разгледавме. Намалувањето тука е далеку од 

половина, како во последните два случаи. Сепак, ова повторно може да се смета за 

позитивен чекор напред за Република Македонија.  
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Графикон бр. 11: Праг на сиромаштија за земји со ниско среден приход на 
населението од 5,5 американски долари дневно како % од вкупното население 

во Република Македонија 

 
Извор: Сопствено истражување со податоци преземени од  https://data.worldbank.org/indicator. 

 
 

Очигледно е дека индикаторите за сиромаштија најчесто зависат од економската и 

социјалната политика на државата, но не треба да се занемари ниту даночниот систем 

на државата. Даноците и системот на оданочување во една економија можат да 

придонесат за зголемување или намалување на нееднаквоста во приходите и 

распределба на приходот во една држава, со што дефинитивно имаат влијание врз 

намалувањето на сиромаштијата. На пример, прогресивниот даночен систем може да 

значи дека работна сила со поголем приход ќе плаќа повисок процент од нивниот приход 

во даноци. Од друга страна, луѓето кои остваруваат помали приходи ќе плаќаат помал 

процент од нивниот удел во остварениот приход. Покрај прогресивниот систем на 

оданочување, рамниот даночен систем подразбира дека секое лице кое генерира приход 

треба да го плати истиот процент во форма на даноци. Ова, исто така, значи дека луѓето 

кои остваруваат повисок приход, исто така, плаќаат повисок износ на данок, иако 

процентот е ист за секого. Но, социјалниот ефект на овој данок е релативно на страната 

на луѓето кои остваруваат повисок степен на приход. Имено, тие одделуваат помал дел 

од своите приходи во форма на даноци, додека луѓето кои остваруваат помалку приходи 

даваат поголем дел од својата заработувачка во форма на данок. Главната поената и 

ефект на овој даночен систем е да им се овозможи на лицата со повисоки примања да го 

распределат приходот на оние со помал приход преку создавање поголеми можности за 

генерирање приходи во форма на различни реални капитални инвестиции. Сепак, луѓето 

кои го остваруваат повисокиот износ на приходи обично ги вложуваат своите приходи 
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во можност со највисока стапка на поврат за прифатлив износ на ризик. Ова обично 

може да значи дека лицата со повисоки примања ги инвестираат своите средства во 

инвестициски фондови, различни видови на хартии од вредност, обврзници итн., со што 

нивните приходи оставаат да генерираат поголем приход, а истовремено создаваат 

поголем јаз меѓу оние со помал приход и со тоа зголемување на сиромаштијата. 

Покрај директните даноци, индиректните даноци, исто така, можат да имаат ист 

ефект врз нееднаквоста во приходите, т.е. врз прагот на сиромаштија. Индиректните 

даноци, како данокот на додадена вредност, се исти за сите, без оглед на висината на 

приходот што го остваруваат. Овие видови на даноци, исто така, имаат тенденција да 

создаваат нееднаквост во приходите и сиромаштијата. Луѓето кои генерираат пониски 

примања даваат релативно повеќе од својот приход за индиректни даноци од оние кои 

генерираат повисоки примања. 

1.2. Мултидимензионален индекс на сиромаштија –  (Multidimensional 
Poverty Index - MPI) 

 

Во 1997 година како прв индикатор кој се однесуваше на проблемот на 

сиромаштијата базиран на концептот на човеков развој се пресметуваше индекс на 

човековата сиромаштија – HPI. За разлика од индексите на доходовната (монетарна) 

сиромаштија кои ги користат информациите за приходите/потрошувачката, т.е. 

квантитативните информации, овој индекс на човекова сиромаштија како и индексот на 

човековиот развој користат категории информации кои се поврзани со човековиот 

развој, односно квалитативни информации кои одат подалеку од она што информациите 

за приходот/потрошувачката можат да го дадат. Според тоа, овој индекс ги опфаќа 

основните димензии на сиромаштијата: краткиот живот, недостиг на основно 

образование и немање пристап до јавните и приватните ресурси. Во тој период кога е 

креиран овој индекс било очигледно дека индексот на човековата сиромаштија и 

компонентите кои тој ги содржи не може да бидат исти и за сиромашните и за богатите 

земји. Ова од причина што природата на сиромаштија во секоја земја зависи од 

општествено-економските услови во земјата. Оттаму се пресметувал индекс на човекова 

сиромаштија за недоволно развиени земји (HPI-1) и индекс на човекова сиромаштија за 

високоразвиени земји (HPI-2). Варијаблите кои се користат при пресметка на овие два 

индекса не се во целост исти. 

Индексот на човекова сиромаштија во недоволно развиени земји (HPI-1) се 

заснова на три основни елементи на човековиот живот кои се опфатени и во индексот на 
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човековиот развој (HDI): должината на животот, знаењето и животниот стандард. 

Првата компонента се однесува на опстанокот на човекот, односно можната смрт на 

поединецот во релативно раните години. Таа е претставена преку процентот на луѓето 

кои се очекува дека нема да доживеат 40 години (𝑃%). Втората компонента се мери преку 

процентот на возрасни кои се неписмени (𝑃&) и се однесува на недостиг во однос на 

знаењето. Третата компонента се однесува на недостиг во однос на животниот стандард 

како општа економска снабденост (𝑃'). Таа е застапена преку три варијабли: процентот 

на луѓето кои немаат пристап до здрава вода за пиење (𝑃'%), процентот на луѓето кои 

немаат пристап до здравствените услуги (𝑃'&) и процентот на недоволно исхранети деца 

под петгодишна возраст (𝑃''). Варијаблата (𝑃') се пресметува како проста аритметичка 

средина од трите варијабли (𝑃'%),(	𝑃'&) и (𝑃''). 

 

Формулата за пресметување на индексот на човекова сиромаштија во недоволно 

развиените земји (HPI-1) е следна: 

 

Индексот на човекова сиромаштија во високоразвиените земји (HPI-2) ги содржи 

истите елементи како и (HPI-1) и уште една компонента, а тоа е социјалното 

исклучување на луѓето (𝑃)). Првите две компоненти се утврдуваат на ист начин како и 

кај (HPI-1), со таа разлика што кај првата компонента се зема луѓето да не доживеат 60 

години, а не 40 како кај (HPI-1). Третата димензија се утврдува различно и упатува на 

општата економска снабденост – просечниот расположлив приход на поединецот и е 

претставена преку процентот на луѓе кои живеат под доходовната (монетарната) линија 

на сиромаштија – поставена како 50% од просечниот расположлив приход на 

поединецот. И на крајот четвртата димензија, непартиципацијата (исклученоста) се мери 

преку стапката на долгорочна невработеност на работната сила (невработеност над 12 

месеци). 

 
Индексот на човекова сиромаштија како што се гледа го утврдува обемот на 

сиромаштија во една економија што значи дека одговара на главниот збирен индекс  од 

групата на мерила на доходовната (монетарна) сиромаштија. При определувањето на 
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HPI, битно е прашањето на преклопување на трите (четирите) димензии кои ги опфаќа, 

односно дали одреден процент на сиромашни лица се истите тие лица во трите 

категории, или пак во секоја од категориите тој процент е претствен од различни луѓе. 

Исто така, битно е дали определен процент на сиромашни лица се однесува на сите три 

категории или сиромаштијата е изразена само во една или две димензии. 

Покрај тоа треба да се  има предвид и проблемот на супститутабилноста меѓу 

трите компоненти. Овој проблем е решен преку користење на дополнителна големина (

). Кога  процентот на сиромашни лица е добиен преку прост просек на трите 

димензии. Кога пак,  најголемиот процент недостиг се зема како релевантен. 

Најпосле, интересен е фактот дека концептот на човековиот развој е многу 

поширок од она што индексот на човековата сиромаштија може да го измери, бидејќи 

концептот опфаќа многу аспекти кои не можат да бидат измерени или досега не се 

измерени. Такви се, на пример: недостиг на политичка слобода и лична сигурност, 

неможност активно да се учествува во животот на заедницата, неможност да се 

учествува при донесувањето на одлуки и слично. 

Во 2010 година како замена на овие два индикатори за човекова сиромаштија се 

воведува нов композитен индикатор мултидимензионалниот индекс на сиромаштија 

(Multidimensional Poverty Index – MPI). Индексот има за цел да ја прикаже состојбата со 

сиромаштијата во една земја и низ кои аспекти се манифестира најмногу врз 

населението. Посебно внимание посветува на здравјето, образованието и животниот 

стандард, споредбено анализиран преку 10 индикатори. Луѓето кои се соочуваат со 

лишување од најмалку една третина од овие пондерирани показатели спаѓаат во 

категоријата на мултидимензионално сиромашни. 

При составувањето на композитот на мултидимензионалниот индекс на 

сиромаштија, се водело сметка истиот да биде усогласен, колку што е можно, со 

индикаторите кои се користат за следење на Милениумските развојни цели (MDGs). 

Глобалниот мултидимензионален индекс на сиромаштија – MPI се објавува во секој 

HDR последователно, со прилагодувања кои се документирани во методолошките 

извештаи. 

Пресметките на глобалниот индекс во 2018 година има иста функционална форма 

како и во претходните години, но кај некои индикатори присутни се промени. Се 

користат 10 индикатори во трите наведени аспекти – здравје, образование и животен 

стандард, врз основа на истите распределби како во Индексот на човеков развој – HDI. 

a 1a =

a = ¥
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При анкетирањето на домаќинствата, потребно е секое анкетирано домаќинство, во 

зависност од својата позиција на расположливост на 10 наведени индикатори, треба да 

ги вреднува (бодува) истите. Максималната вредност на учество на сите 10 индикатори 

е 100 проценти, при што секој аспект има еднакво учество и истото не може да 

надминува повеќе од 33,3 проценти или 1/3. Во аспектите на здравје и образование, 

застапени се по два индикатора во секој од нив и според тоа нивното учество во 

композитот на индексот е 1/6. Во делот кој се однесува на животниот стандард присутни 

се 6 индикатори и според тоа секој од нив има 1/18 учество во мултидимензионалниот 

индекс на сиромаштија. 

Определувањето на лицата кои се мултидимензионално сиромашни се утврдува 

со оценувањето на секој индикатор. Границата според која дали едно лице се смета за 

сиромашно или не е 1/3. Ако резултатот од одговорите кои се однесуваат на недостигот 

на 10 индикатори е 1/3 или повеќе го детерминира домаќинството и лицата како 

мултидимензионално сиромашни. Доколку резултатот е 1/5 или повеќе, но не помалку 

од 1/3, се смета дека станува збор за домаќинства кои се ранливи на сиромаштијата. 

Домаќинствата кои се лишени од ½ и повеќе од индикаторите се детерминирани како 

мултидимензионално сиромашни.  

  



53 
 

Табела бр. 8: Индикатори на мултидимензионалниот индекс на сиромаштија 

Димензии на 
сиромаштијата Индикатор Лишени ако живеат во домаќинство каде.... 

Учество 
во 

индексот 

Здравје 

Исхрана Возрасно лице под 70 години и дете кое е 
недоволно исхрането 1/6 

Смртност кај 
деца 

Дете кое починало во семејството во 
изминатиот период од пет години што 
претходат на истражувањето 

1/6 

Образование 

Години на 
школување 

Ниту еден член на домаќинството на возраст 
од 10 години или постар нема завршено 
шестгодишно школување 

1/6 

Посетуваат 
училиште  

Секое дете на училишна возраст не посетува 
училиште сè до возраст кога треба да заврши 
основно училиште (8 одделение) 

1/6 

Животен 
стандард 

Гориво за 
готвење 

Домаќинствата користат измет, дрво или 
јаглен како гориво за готвење  1/18 

Санитарии 
Санитарниот објект на домаќинството не е 
подобрен (според упатствата на СДГ) или се 
подобрува, но се дели со други домаќинства. 

1/18 

Вода за 
пиење 

Домаќинството нема пристап до здрава вода 
за пиење или истата ја наоѓа на 30 минути 
одење и враќање пешки од (according to SDG 
guidelines)  

1/18 

Електрична 
енергија Домаќинството нема електрична енергија 1/18 

Домување 

Материјалите на објектот за домување или 
најмалку покривот, ѕидовите и подот се 
неадекватни: подот е од природни материјали 
(земјен) и/или покривот и/или ѕидовите се од 
природни или рудаментирани материјали   

1/18 

Средства 

Домаќинството не поседува повеќе од едно од 
овие средства: радио, телевизор, телефон, 
компјутер, количка за животни, велосипед, 
велосипед со мотор или фрижидер и нема свој 
автомобил или камион  

1/18 

Извор: Human Development Indices and Indicators, 2018 Statistical Update, UNDP.   

Индексот со кој се пресметува бројот на мултидимензионално сиромашни лица 

(Headcount Index – H) ги издвојува колку истите се дел од вкупната популација. 

Равенката за пресметка на овој индекс е: 

𝐻 = ,
-
      q – лица кои се мултидимензионално сиромашни 

                 n – вкупно население 

Интензитетот на сиромаштија (Intensity of poverty  – A) го покажува просечното 

учество на сите компоненти на индикаторите од кои сиромашните лица се лишени или 

декларираат недостаток. Мултидимензинално сиромашните лица (само кај оние кај кои 

се евидентирани недостатоци во индикаторите со резултат 1/3 и помалку  (33,3%), 
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оцените за недостаток од сите 10 индикатори се сумираат и се ставаат во однос со 

вкупниот број на мултидимензионално сиромашни лица.  

 А = ∑ 01
2
3
,

         𝑐" – оцена за недостаток кој i мултидимензионално лица го доживува 

                        q – лица кои се мултидимензионално сиромашни  

Оцената за недостаток, лишеност како 𝑐" преставува збир на сите декларирани 

недостатоци за секој индикатор j (j=1,2,…10) посебно во која секое лице i се изјаснува         

( 𝑐" = 𝑐"3+𝑐"5+…….𝑐"36). 

 На крај пресметката на мултидимензионалниот индекс на сиромаштија – MPI е 

производ од претходно објаснетите индекси.  

𝑀𝑃𝐼 = 𝐻 ∙ 𝐴 

Понатамошната пресметка се однесува на утврдувањето на учеството на секоја 

димензија која е компонента на мултидимензионалната сиромаштија.  

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏A =
∑#BA	 ∑ 0"#2

3
-

/MPI 

d – е учеството на здравјето, образованието и животниот стандард. 

Всушност, пресметката на учеството покажува во кој домен има најмногу 

недостаток  кај сиромашните лица. Учеството на секоја компонента ја детерминира 

структурата на сиромаштијата во една земја. Воедно дава насоки каде да се таргетираат 

мерките насочени за намалување на сиромаштијата.  

Индексот се пресметува според следните индикатори: 
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               Здравје                     Образование                              Животен стандард 

 
     

 

Мултидимензионален индекс на сиромаштија 

 

 Mултидимензионалниот индекс на сиромаштија ги определува различните 

аспекти на лишување (недостаток) на одредени добра во домаќинствата во поглед на 

здравјето, образованието и животниот стандард. Податоците кои се користат за 

пресметките на овој индекс се обезбедени со анкета на домаќинствата која во себе мора 

да ги содржи одговорите на сите аспекти кои се вклучени во овој индекс. Впрочем 

индексот не претставува композит на податоци кои се добиени од различни извори. 

 Иако индексот на човеков развој HDI и мулдимензионалниот индекс на 

сиромаштија MPI се базираат на три компоненти, здравје, образование и животен 

стандард, сепак постои суштинска разлика за тоа што истите претставуваат. Така, во 

индексот HDI се користат поединечни индикатори за секоја компонента, MPI индексот 

користи повеќе од еден индикатор за секоја посебна компонента. Поради недостапност 

со податоци за сите компоненти за пресметка на MPI индексот, истиот е пресметан за 

само околу 100 земји, додека HDI индексот се пресметува за речиси сите земји во светот.  

Податоците за мултидимензионалниот индекс на сиромаштија за Република 

Македонија според базата на Обединетите нации се однесуваат на 2011 година и 

Headcount индексот изнесува 2,53 што значи дека 2,53% проценти од населението во 

Република Македонија е мултидимензионално сиромашно. Индексот на интензитет на 

сиромаштија (Intensity of poverty – A) изнесува 37,74 % што значи дека 

Исхрана 

Смртност на децата   

Години на 
школување – 
Вклученост на децата 
во образование 
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сиромаштија  

Површина за 
домување  

Енергија за готвење 

Тоалет 

Вода 

Електрична енергија  

 

Апарати во 
домаќинството 
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мултидимензионалната сиромашна личност е лишена од 37,74% од пондерираните 

индикатори.  

Притоа учеството на индикаторите за компонентата здравје во 2011 година во 

Република Македонија е 62,49%, за образование 16,99% и од аспект на индикаторите за 

животниот стандард 20,52%. Затоа, врз основа на овие податоци, може да се заклучи 

дека најмногу недостаток и лишеност сиромашните лица покажуваат во делот на 

индикаторите кои се однесуваат на здравјето. Но, и ова треба да се пристапи со внимание 

и да се земаат предвид само ориентационо како показатели, затоа што во податоците на 

Обединетите нации каде се пресметани овие индекси се нагласува дека недостигаат 

податоци за смртност кај децата кој е основен индикатор во композитот на здравјето. 

Сепак, и покрај невклученоста при пресметката на податоците за смртност кај децата, 

учеството на лишеност од исхрана кај лицата како индикатор на здравје е високо. 

 

2. Нееднаквост и мерила на нееднаквоста 
 

Промените коишто се случија и сè уште се случуваат во периодот на транзиција 

во Република Македонија се карактеризираат со изразена социјална диференцијација на 

населението. Сведоци сме на една состојба на раслојување на македонското општество 

која ја карактеризираат две екстреми – од една страна имаме драстично осиромашување 

на поголемиот дел од населението, а од друга страна создавање на мала група 

привилигирани моќници кои ја сочинуваат економската и политичката елита. Од 

македонската социјална сцена исчезнува средната класа која претставуваше доминантен 

дел од популацијата во претходниот период. 

Мерилата на нееднаквоста можат да се поделат во две групи – позитивни и 

нормативни мерила. 

Позитивните мерила настојуваат да ја објаснат нееднаквоста со одредена 

објективност, при што најчесто користат статистички методи. Нормативните мерила пак 

се засновани на експлицитна формулација на општествената благосостојба, а при 

мерењето на нееднаквоста најчесто се користат етички вредности. 

Најчесто користени позитивни мерила се: распонот, просечното релативно 

отстапување, варијансата, коефициентот на варијацијата, Џини (Гини) коефициентот, 

Теиловиот ентрописки коефициент. 



57 
 

а) Распон – ако претпоставиме дека имаме  n  лица и дека   е приходот на лицето 

i, каде што i=1,......n, а просечниот приход изнесува  , тогаш следува дека: 

  

= n  - каде што, претставува релативен придонес на лицето i . Распонот 

како мерило на нееднаквоста претставува разлика меѓу највисокиот и најнискиот 

приход, поделена со просечниот приход на лицата. 

  

Со ова мерило на нееднаквост се вклучуваат само крајните вредности од 

распределбата на приходот. На тој начин тоа ги пропушта односите кои се јавуваат 

внатре во распределбата, а кои се од особено значење при утврдувањето на степенот на 

правичноста на дистрибуцијата на вкупниот приход.  

Ако приходот е распределен апсолутно еднакво, тогаш , или ако една 

личност го добие целиот приход,  . Значи распонот се движи од 0 до n.  

б) Просечно релативно отстапување – просечното релативно отстапување ја 

надминува слабоста на распонот, ја зема предвид целата распределба. Се добива со 

собирање на апсолутните разлики меѓу просечниот приход и приходот на секое лице. 

Така добиениот збир се дели со вкупниот приход. 

  

Ако   тогаш постои совршена еднаквост во распределбата, додека ако 

постои потполна нееднаквост во распределбата, односно едно лице го присвојува целиот 

доход, тогаш . 

Недостаток на ова мерило е неговата несензитивност којашто се јавува при 

преносот од посиромашно кон побогато лице, односно од лице со помал кон лице со 

поголем приход. Со други зборови тоа би значело дека доколку при преносот на средства 

од лице коешто е најсиромашно, односно има најнизок приход, кон лице коешто е 
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побогато (има поголем приход), при што приходот на побогатото лице е под просечниот 

приход, вредноста на просечното релативно отстапување (M) нема да се промени. 

в) Варијанса – ако извршиме квадрирање на апсолутните вредности, добиени 

како разлика меѓу просечниот приход и приходите на поодделните лица, а потоа ги 

поделиме со просечниот приход, ќе ја добиеме варијансата (V). 

  

г) Коефициент на варијација (C) – преносот од побогатото кон посиромашното 

лице ќе влијае врз намалувањето на вредноста на мерилото на нееднаквоста – 

варијансата. Но, бидејќи математички варијансата зависи од средната големина, може 

да се случи една распределба да покаже поголеми релативни отстапувања од друга, а 

сепак да даде ниска вредност на варијансата, ако просечниот приход, од кого го мериме 

отстапувањето е понизок отколку кај втората распределба. Овој недостаток се 

неутрализира преку користење на коефициентот на варијација (C). 

  

Карактеристика на коефициентот на варијација е тоа што тој ја задржува 

сензитивноста на преносот на приходите на сите нивоа. 

д) Општо ентрописко мерило (General entropy measure) – е мерило на 

сиромаштијата кое е посебно корисно за декомпонирање. 

 , при што 

  и   

Теиловиот ентрописки коефициент е позитивно мерило на нееднаквоста кое 

потекнува од GE групата мерила. 

  

Од нормативните мерила на нееднаквоста ќе ги споменеме: Далтоновото и 

Аткинсоновото мерило на нееднаквоста. 

а) Како и сите нормативни мерила на нееднаквоста, така и Далтоновото мерило 

(Dalton H. 1920), се базира на теоријата на благосостојба. Далтон тргнува од разликата 
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меѓу вкупната корист и користа којашто би произлегла од еднаквата распределба на 

приходите. Формулата покажува однос меѓу реалната општествена благосостојба и 

максималната (потенцијалната) општествена благосостојба: 

 , каде што изразот во именителот 

 ја покажува реалната општествена состојба, а изразот во броителот 

максималната општествена благосостојба. 

б) Аткинсоновото мерило (Atkinson A..B.,1970), тргнува од висината на приходот 

per capita, кој доколку би го поседувала секоја личност, би довел до благосостојба 

еднаква на вкупната благосостојба која е резултат на реалната распределба на приходот. 

Аткинсоновото мерило може да се напише во следниов облик: 

  

каде што   е висината на приходот per capita којшто би довел до благосостојба 

еднаква на вкупната благосостојба, а  е реалниот приход per capita. Аткинсоновиот 

коефициент може да се движи меѓу 0 и 1. Оттука, доколку приходот е рамномерно 

распределен тогаш А=0, а во случај на нерамномерна распределба на приходот А>0. 

Во истражувањето најпрво се образложува мерилото на доходовната нееднаквост 

GINI индексот, а потоа се образложуваат индексот на човеков развој прилагоден на 

нееднаквоста и индексот на човеков развој за половите.   

2.1. Индикатор за нееднаквоста на приходите на населението – GINI индекс 
 

Во изминатите децении проблемот со нееднаквоста во приходите и сегрегацијата 

на социјалната помош се претстави како една од најголемите проблеми за модерните 

економски системи. Република Македонија како земја во развој е пред сериозен 

предизвик за намалување на нееднаквоста во приходите. Според истражувањето 

спроведено во овој проект, проблемот со нееднаквоста во приходите за Република 

Македонија е уште поголем, бидејќи земјата претставува една од највисоко рангираните 

земји според нееднаквоста во приходите од Југоисточна Европа. Нееднаквоста во 

приходите може да се претстави како главен проблем за земја во развој и мора да се 

смета за еден од главните приоритети кои претходат на зголемувањето на економскиот 

раст во наредните години.  

Во текот на изминатите неколку децении проблемот што се постави како еден од 

познајзначајните за економистите е нееднаквоста во приходите. Распределбата на 
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приходите може да се објасни преку концептот на мерење, односно коефициентот GINI. 

Коефициентот GINI е изведен од Лоренцовата крива и го сортира населението од 

најсиромашните во најбогатите прикажувајќи го притоа кумулативниот процент од 

населението на хоризонталната оска и кумулативниот дел од трошоците (или 

приходите) на вертикалната оска.17 Коефициентот Џини има тенденција да  ја покаже 

прераспределба на приходот на една економија. Дијапазонот, односно досегот на овој 

коефициент е прикажан на скала од 0 до 100, каде 0 се смета за совршена дистрибуција, 

т.е. целиот доход подеднакво е поделен меѓу работното население, а 100 се смета за 

најголем максимум на нееднаквост во приходите, каде што малкумина ги собираат сите 

приход од економијата. Доходната нееднаквост и распределбата на приходите се 

производ на неколку различни фактори во економијата на земјата. Негативниот ефект 

на редистрибутивните политики е, всушност, централната тема на многу економисти низ 

изминатите децении кои имплицираат на најголемо значење на ова прашање и тоа врз 

економскиот развој, одржливоста и растот.  

Gini индекс или Gini коефициент е најчестиот коефициент за мерење на 

нееднаквоста во приходите. Коефициентот Gini (откриен од италијанскиот статистичар 

Корадо Џини) ја мери распределбата на приходот во едно општество/држава. Вредноста 

на коефициентот може да варира од 0 до 100, каде што 0 значи целосна еднаквост, а 100 

значи вкупна нееднаквост. Колку е повисок коефициентот од 0, толку повеќе нееднаква 

распределба на приходот е присутна во општеството. Ова може да укаже на повеќе 

социјална сегментација и социјално групирање. 

  

                                                             
17 Jonathan Haughtonand and Shahidur R. Khandker, “Handbook of poverty +inequality”, The International Bank 
for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009, pg. 101:119. 
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Графикон бр. 12: GINI индексот во Република Македонија во периодот од 2003 до 
2016 година 

 

 
Извор: Сопствено истражување базирано на податоците од Светска банка 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=MK-BA-RS-XK&view=chart.  

 

Графиконот број 12 ја прикажува нееднаквоста во приходите или распределбата 

на приходите за Република Македонија, од 2003 до 2016 година. Од графиконот можеме 

да видиме дека вредноста на коефициентот по благиот раст почнува да се намалува и се 

движи кон просекот на Европската Унија кој изнесува 30%.  

 

2.2. Социјална помош и социјални бенифиции 
 

Во текот на изминатите неколку децении проблемот со нееднаквоста во 

приходите и сегрегацијата се зголеми. Неодамнешните проценки покажуваат дека 85 

најбогати луѓе во светот имаат исто богатство како најсиромашните 50 проценти18. 

Нееднаквоста во приходите е поширок концепт од сиромаштијата и го дефинира нивото 

на распределба на приходите во една земја. Високата социјална и економска нееднаквост 

може да доведе до високо ниво на сиромаштија и социјална исклученост, што 

                                                             
18 Weeden, Kim, A., and David B. Grusky. 2012. The Three Worlds of Inequality. American Journal of Sociology, 
117 (6):1723-1785. 
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дополнително го компромитира економскиот раст на земјите. Социјалната и 

економската нееднаквост може да биде производ на различни фактори во економијата 

на земјата. Толку повеќе редистрибутивните политики кои се централна тема на многу 

економски истражувања низ изминатите децении имплицираат на најголемата важност 

на субјектот на економска и социјална нееднаквост и нејзиниот ефект врз економскиот 

развој, одржливоста и растот. Исто така, некои автори веруваат дека владините трошоци 

во врска со социјалните трансфери, како што се здравствената заштита, образованието, 

невработените бенефиции, детски и семејни надоместоци и социјалните пензиски 

надоместоци, може да претставуваат алатка за намалување на економската и социјалната 

нееднаквост. Меѓутоа, најважните прашања поврзани со степенот на социјална и 

економска нееднаквост сè уште остануваат невработеноста и степенот на сиромаштија 

во едно општество.  

Разликата помеѓу развојот на економските системи и социјалните економски 

политики во земјите беше причина за развој на четирите различни модели за 

прераспределба на средствата, односно:19 

1. „Нордиски модел“ се карактеризира со големи и претежно универзални парични 

трансфери, високо нивото на трошоци за услуги и мешавина на даноци која 

промовира прераспределба (сите нордиски земји, а исто така, и Белгија се во оваа 

група); 

2. „Континентален европски модел“ се карактеризира со големи парични трансфери 

и со, исто така, големи старосни пензии и даночна мешавина која не промовира 

прераспределба кај поединци, како одраз на мала улога за персонален данок на 

доход (Австрија, Франција и Германија се репрезентативни); 

3. „Англо-саксонски модел“, што се карактеризира со мали парични трансфери и 

даночна комбинација која промовира редистрибуција на приходите. Овој модел 

може да се подели во две подгрупи: оние земји со трансфери насочени кон 

групите со ниски приходи (Австралија и Нов Зеланд се примери) и оние земји 

кои се карактеризираат со мала прогресивност на готовинските трансфери кои во 

голема мера се трошат за старосна пензија ( Јапонија и САД се во оваа подгрупа); 

                                                             
19 Joumard, Isabelle, Mauro Pisu and Debbie Bloch. 2011. Tackling income inequality-The role of taxes and 
transfers. OECD Journal: Economic Studies, (1): 3:4. 
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4. Група со пониски приходи, каде што системот за социјална заштита не е добро 

развиен. Трошењето на трансферите и степенот на оданочување се значително 

под просекот на ОЕЦД, со голема наклонетост кон даноците на потрошувачка. 

Според податоците собрани од Заводот за статистика на Република Македонија, 

земјата спаѓа во земјите со пониски приходи во однос на моделот за прераспределба на 

приходот во земјата. Уште повеќе, тешката зависност од потрошувачката (индиректните 

даноци) го потврдува местото на Република Македонија во групата на земји со пониски 

примања.  

Со оглед на тоа што влијанието на финансиската и економската криза се 

почувствува низ целиот свет, се зголеми побарувачката за социјални трансфери кон 

најразвиените слоеви на населението. Со зголемувањето на бројот на социјално 

загрозени лица, износите на социјалните трансфери, исто така, се зголемија во 

изминатите неколку години. Според Еуростат, расходите за социјална заштита во однос 

на бруто-домашниот производ (БДП) се зголемиле за 2,8 процентни поени помеѓу 2008 

и 2009 година и продолжија да растат во изминатите години. Покрај зголемувањето на 

социјалните трошоци на земјите во Европа и во светот, со цел да се справат со 

импозантната социјална и економска нееднаквост, беа воведени и нови методи и 

политики за социјални трансфери. Според европската правна рамка, расходите за 

социјална заштита вклучуваат: социјални бенефиции, административни трошоци (кои 

ги претставуваат трошоците кои се наплаќаат на шемата за нејзино управување и 

администрација) и други расходи. Социјалните бенефиции им се исплаќаат на 

домаќинствата од страна на фондови за социјално осигурување, други државни единици, 

непрофитни институции кои им служат на домаќинствата, работодавачите кои 

управуваат со шеми за нефинансирано социјално осигурување, осигурителни 

претпријатија или други институционални единици кои управуваат со програми за 

социјално осигурување финансирани од приватниот сектор. Придонесите за социјална 

заштита се класифицирани според осум функции за социјална заштита (кои 

претставуваат збир на ризици или потреби): 

• надоместоци за болест/здравствена заштита – вклучувајќи платено боледување, 

медицинска нега и обезбедување на фармацевтски производи; 

• бенефиции за попреченост – вклучително и инвалидска пензија и обезбедување 

на добра и услуги (освен медицинска нега) за лицата со посебни потреби; 

• бенефиции за старост – вклучувајќи старосни пензии и обезбедување на стоки 

и услуги (освен медицинска нега) на стари лица; 
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• постхумни бенифиции – вклучувајќи го и одржувањето на доходот и 

поддршката во врска со смртта на член на семејството; 

• семејство/детски бенефиции – вклучувајќи поддршка (освен здравствена 

заштита) во врска со трошоците за бременост, раѓање и грижа за други членови на 

семејството; 

• бенефиции за невработеност – вклучително и стручна обука финансирана од 

јавни агенции; 

• бенефиции за домување – вклучувајќи интервенции од страна на јавните власти 

за да им се помогне на домаќинствата да ги задоволат трошоците за домување; 

• бенефиции за социјално исклучување кои не се класифицирани на друго место 

– вклучувајќи поддршка на приходот, рехабилитација на корисници на алкохол и дрога 

и други разни бенефиции (освен здравствената заштита). 

Во Република Македонија, според Законот за социјална заштита, социјалната 

заштита е систем на мерки, активности и политики за спречување и надминување на 

основните социјални ризици како што се намалување на сиромаштијата и социјална 

исклученост и зајакнување на социјалниот капацитет за социјално загрозени лица. 

Социјалниот ризик во смисла на овој закон значи: 

- здравствени ризици (болест, повреда и инвалидност); 

- старост и стареење; 

- семејство на самохрани родители; 

- ризици од невработеност, губење на приход за издржување на работа итн.; 

- ризици од сиромаштија; и 

- ризици од поинаков вид на социјална исклученост. 

Во продолжение (графиконот бр. 13) е прикажано движењето на социјалните 

трансфери како % од бруто-домашниот производ на Република Македонија, во периодот 

од 2009 до 2017 година. Од него може да се заклучи дека во социјалните трансфери во 

Република Македонија има многу малку варијација во пресметковниот период, поточно 

процентот на социјални трансфери по сите основи се движи некаде приближно до 13% 

од БДП. Стандардноста на коефициентот во голема мера се должи и на константноста 

на високиот процент на невработеност и зголемувањето на нееднаквоста како и благиот 

пораст на цените во последните неколку години. Одржување на стандарден коефициент 

на распределба на социјални трансфери може да биде одржливо на одреден рок во 

зависност од економските циклуси, но сепак мора да се има предвид дека овој просек на 

социјални трансфери во Република Македонија е повеќе од двојно помал од просекот во 
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Европската Унија (ЕУ28) кој изнесува 32,8.20 Социјалните трансфери во иднина мора да 

доживеат пораст дококлу сакаме да ги подобриме социо-економските услови за живот 

на луѓето во државата.  

Графикон бр. 13: Социјални трансфери како % од БДП во Република Македонија 
во периодот од 2009 до 2017 година 

 

 
Извор: Сопствени пресметки базирани на податоци од Министерството за финансии. 

 

Социјалната помош која, исто така, се наоѓа под нивото кое се исплаќа во земјите 
на Европската Унија и земјите од регионот (гледано според стапката на буџетски 
расходи за социјална помош, пензиско и здравствено осигурување), не е доволна да го 
премости јазот на распределба на доходот во општеството. 

 

2.3. Индекс на човеков развој прилагоден на нееднаквоста – Inequality 
Adjusted Human Development Index (IHDI) 
 

Индексот на човековиот развој претставува индикатор на просечните 

достигнувања на полето на основните човекови можности. Тој претставува стандардно 

споредбено мерило на квалитетот на живот на луѓето помеѓу земјите. Индексот на 

човеков развој не ги зема предвид разликите (диспаритетите) во човековиот развој кај 

населението во рамките на една земја. Исто така, две земји со различни распределби на 

достигнувањето на човековиот развој може да имаат иста просечна вредност. 

Прилагодениот индекс на човеков развој – IHDI ги зема предвид не само просечните 

достигнувања на земјата во поглед на здравјето, образованието и доходот, исто така, и 

                                                             
20 Базирано на податоци од www.eurostat.com (пристапено на 18.12.2018).  
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како достигнувањата се распределени помеѓу граѓаните со дисконтирање на секоја 

просечна вредност на компонентите на индексот во однос на нивото на нееднаквост. 

Индексот на човеков развој прилагоден на нееднаквоста се пресметува според 

следните индикатори:    

 

Должина на животот                     Образование                     Животен стандард 

 
     

 

          Индекс на човеков развој прилагоден на нееднаквоста 

Индексот на човеков развој прилагоден за нееднаквоста се базира на пресметки 

според Аткинсоновото мерило на нееднаквост.21 

Општо е правилото дека земјите од групата со низок степен на човеков развој 

најчесто имаат повисока нееднаквост и според тоа големи загуби во човековиот развој 

како резултат на нееднаквоста. Економиите во групата на висок степен на човеков развој 

бележат помала нееднаквост во човековиот развој. Земјите од Источна Азија и 

                                                             
21 Имаше обид да се примени GINI индексот за мерење на нееднаквоста во дистрибуцијата на HDI. 
Изборот на мерките за нееднаквост на Аткинсон беше воден од три фактори: 1. Конзистенција на 
подгрупите, 2. Чувствителност кон нееднаквоста во долниот крај на дистрибуцијата и 3. Едноставност на 
пресметката и математичката елеганција на резултирачкиот композитен IHDI. Конзистентноста на 
подгрупите значи дека ако нееднаквоста опадне во една подгрупа (регион, етничка група итн.) и останува 
непроменета кај остатокот од населението, тогаш севкупната нееднаквост се намалува. Со својата 
конструкција, коефициентот на GINI става еднакви тежини на целата дистрибуција, додека мерките за 
нееднаквост на Аткинсон ставаат поголема тежина на долниот праг, со што подобро се одразува на 
смртноста, писменоста и сиромаштијата на приходите. Конечно, геометриската форма на HDI во 
комбинација со индексот Аткинсон обезбедува едноставен и елегантен композитен IHDI, добиен со првата 
компјутерска нееднаквост за секоја димензија, а потоа и со димензии, што понатаму подразбира дека ако 
може да се пресмета со комбинирање на податоци од различни извори (табели за квалитетот на живот и 
различни истражувања за образование и приходи). 

Очекувано траење на 
животот при раѓање 

Очекувано траење на 
животот  

Прилагоден индекс 
за очекувано траење 
на животот според 
нееднаквоста 

Очекувани години на 
школување – Просек 
на години на 
школување 

Години на 
школување 

Прилагоден индекс за  
образование според 
нееднаквоста 

GNI per capita (PPP $) 

Приход/потрошувачка 

Прилагоден индекс на  
приход според 
нееднаквоста 
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Пацификот бележат позитивни индекси на човеков развој прилагодени за нееднаквоста, 

посебно во индексите за очекувано траење на животот и образованието. Како 

карактеристични се издвојуваат земјите од поранешните социјалистички економии во 

Европа и Централна Азија кај кои забележлива е релативно еднаква дистрибуција кај 

сите три компоненти на индексот на човеков развој. Податоците за индексот на човеков 

развој прилагоден според нееднаквоста за земјите од Централна, Источна и Југоисточна 

Европа се прикажани во табелата број 9. 

 

Табела бр. 9: Табела за ИЧР прилагоден за нееднаквоста во земјите од Централна, 
Источна и Југоисточна Европа 

 

Извор: Индикатори од базата на Обединети нации, http://hdr.undp.org/en/data. 

Индексот на човеков развој прилагоден за нееднаквоста во Република 

Македонија е прикажан на графиконот бр. 14. 
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Графикон бр. 14: Индекс на човеков развој прилагоден според нееднаквоста – 
IHDI 

 
Извор: Индикатори од базата на Обединети нации, http://hdr.undp.org/en/data. 

Споредбата со податоците за истиот период со Индексот на човеков развој во 

Република Македонија е дадена во табелата брoj 10. Вредностите на IHDI колку се 

поблиску до вредностите на HDI се показател дека не постои нееднаквост или е многу 

мала во однос на дистрибуцијата на достигнувањата во квалитетот на човеков развој. 

Пониски вредности и намалувања на прилагодениот индекс на човеков развој во однос 

на HDI се показател на нееднаквост во дистрибуцијата на HDI. Разликата помеѓу  HDI и 

IHDI, изразена во проценти ја покажува загубата која се појавува во човековиот развој 

како резултат на неговата нееднаква дистрибуираност помеѓу луѓето. 

 

Табела бр. 10: Индекс на човеков развој – HDI и Индекс на човеков развој 
прилагоден според  нееднаквоста – IHDI во Република Македонија во периодот 

2010 – 2017 година 

 
Извор: Индикатори од базата на Обединети нации, http://hdr.undp.org/en/data. 

 

Според податоците индексот на човеков развој прилагодени за нееднаквоста и 

индексот на човеков развој не покажуваат голема разлика и генерално укажуваат дека 

постои разлика во распределбата на достигнувањата на човековиот развој, но разликата 

не е голема. Оттука се заклучува дека постигнувањата во поглед на човековиот развој во 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
HDI 0.735 0.738 0.740 0.743 0.747 0.754 0.756 0.757
IHDI 0,612 0,617 0,631 0,642 0,622 0,628 0,632 0,661
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Република Македонија се речиси еднакво распределени. Ваквата состојба е, пред сè, 

резултат на претходното општествено социјалистичко уредување. 

 

2.3. Индекс на човеков развој според половите – Gender Development Index 
(GDI)  
 

Индексот на човеков развој според пол е показател на нееднаквоста според полот 

во постигнувањето на трите основни димензии на човеков развој: здравјето, изразено 

преку очекувано траење на живот кај жените и мажите, образованието, искажано како 

очекувани години на школување кај жените и мажите за децата и на возраст 25 и повеќе 

години и проценка на приходот на жените и мажите. 

Методологијата за пресметка на Индексот на човековиот развој според половите 

се состои во четири последователни чекори: 

1. Проценка на приходот на жените и мажите 

При проценката на приходот како показател се користи учеството на платите 

според полови. Равенството според кое се добива проценка на приходот на половите е: 

𝑆D =
EF
EG

∗IJF
EF
EG

∗IJFKIJG
  

LF

LG
	– однос на платите на жените и мажите 

𝐸𝐴D – учеството на жените во вкупното активно население 

𝐸𝐴N – учеството на мажите во вкупното активно население 

Проценката на приходот на мажите се добива според формулата: 

𝑆N = 1 − 𝑆D 

Понатаму постапката за остварен приход per capita  (GNIpcf/m) на половите се 

добива од GNI per capita (GNIpc). Најпрво се множи со преметаното учество на приходот 

на полот од платите (Sf  и Sm) и потоа се определува како учество во вкупната 

популација 

𝑃D = 𝑁D/𝑁.  

𝐺𝑁𝐼T0F = 𝐺𝑁𝐼T0 ∗ 𝑆D/𝑃D 

𝐺𝑁𝐼T0G = 𝐺𝑁𝐼T0 ∗ 𝑆N/𝑃N ,   при што     𝑃N = 1 −	𝑃D 

2. Во вториот чекор се трансформираат вредностите на HDI за жени и мажи во 

индекси. Претворањето на индикаторите во индекси е во скала од 0 до 1, при што се 

користат истите гранични вредности кои се користат за пресметка на ХДИ, освен за 
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очекувано траење на животот, кое е прилагодено просечно за 5 години повеќе, колку 

што е биолошката предност на жените во однос на мажите за очекуваното траење на 

животот.  

 

Индикатор Минимум Максимум 
Очекувано траење на 
животот 

  

- Жени 22,5 87,5 
- Мажи 17,5 82,5 

Очекувани години на 
школување (во години) 

0 18 

Просечен број на години на 
школување (во години) 

0 15 

Проценка на приходот 
(2011 PPP$) 

100 75 000 

 

Формулата за пресметка на индексите е: 

Индекс = 	
реална	вредност − минимална	вредност

максимална	вредност − минимална	вредност 

3. Пресметка на вредноста на ХДИ на жените и мажите  

Вредноста на индексите на ХДИ посебно на жените и мажите се пресметува како 

геометриска средина на утврдените индекси од претходниот чекор. 

𝐻𝐷𝐼D = 	 d𝐼eBfghi	D ∗ 𝐼IAj0fh"k-	D ∗ 𝐼"-0kNB	Dl1/3 

𝐻𝐷𝐼D = 	 d𝐼eBfghi	D ∗ 𝐼IAj0fh"k-	D ∗ 𝐼"-0kNB	Dl1/3 

4. Пресметка на GDI 

Пресметката е односот помеѓу HDI за жените и мажите: 

𝐺𝐷𝐼 =
𝐻𝐷𝐼D
𝐻𝐷𝐼N

 

Според пресметката 100*(GDI-1) се определуваат неколку групи на земји според 

нивото на постигнат човеков развој според пол. Така, според добиените индекси на GDI 

земјите се класифицираат во 5 групи: висок степен на еднаквост на човеков развој 

помеѓу половите, средно високо ниво, средно ниво, средно ниско и ниско ниво на 

човеков развој помеѓу половите.   

Економиите кои имаат вредност на GDI < 2,5 се економии со висок степен на 

еднаквост во остварувањето на човековиот развој помеѓу половите. Вредностите на 

индексот од 2,5 до 5 проценти се економии со средно висока еднаквост, додека 

економиите со вредност на индексот од 5 до 7,5 проценти се земји со средна еднаквост. 
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Од 7,5 до 10 проценти се категорија каде има средно ниско ниво на еднаквост на човеков 

развој помеѓу половите. Секое повисоко ниво на индексот ˃ 10 проценти претставува 

ниско ниво на постигнување на човеков развој во однос на половите жени и мажи. 

Податоците за земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа се 

прикажани во табелата број 11. 

 

Табела бр. 11: ГДИ во земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа 

 

Извор: Индикатори од базата на Обединети нации, http://hdr.undp.org/en/data. 

 

Во Република Македонија пресметките на индикаторот човеков развој според пол 

– GDI се достапни за периодот 2005 – 2017 година. GDI е претставен на следниот 

графикон. 
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Графикон бр. 15: Индекс на човеков развој според полот во Република 
Македонија во периодот 2005 – 2017 година 

 
Извор: Индикатори од базата на Обединети нации, http://hdr.undp.org/en/data. 

 

Периодот од 2005 до 2010 година според GDI, Република Македонија ја 

карактеризира како земја со ниско ниво на распределба на човеков развој според пол 

(2005 – 20,5 и 2010 – 20,4). Податоците за индикаторот во периодот од 2011 до 2017 

година ја определуваат земјата во категоријата со средно ниво на еднаквост во 

распределбата помеѓу половите (во 2011 – 5,7, во 2015 – 5,2 и во 2017 година 5,4). 

 

2.4. Индикатори за работната сила 
 

Ø Активност на населението 

 
Поделбата на населението според активноста е значајна за анализа на 

економските и општествените последици кои се јавуваат во зависност од големината на 

контингентите на активното и неактивното население во потесна и поширока смисла. 

Тие се особено значајни како за проучување на вкупните човекови ресурси и нивната 

структура од аспект на активноста, така и за утврдување на обемот на невработеност и 

на резервите на работна сила.  

Основен показател за учество на економски активното население во вкупното 

население на некоја земја е општата стапка на активност на населението. Оваа 

стапка е агрегат на различните специфични стапки на активност според демографските 
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и социо-економските обележја на населението на конкретната земја и таа претставува 

нивен заеднички израз.  

За да може да се утврди во која мера населението на работоспособна возраст е 

ангажирано како работна сила, се користи таканаречената стапка на активност на 

работоспособниот контингент или стапка на економска искористеност на 

работоспособниот контингент. Општата стапка на активност на 

работоспособниот контингент го претставува степенот на искористеност на 

работоспособниот контингент и се пресметува како сооднос на економски активното 

население (работната сила) на работоспособна возраст и вкупното работоспособно 

население. Согласно законските прописи во Република Македонија и определената 

возраст за пензионирање, при пресметувањето на показателите за активност на 

населението во оваа анализа, работоспособното население ги опфаќа лицата на возраст 

од 15 до 64 години.   

Податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија (ДЗС) 

укажуваат на речиси континуирано зголемување на општата стапка на активност на 

работоспособниот контингент (графикон бр. 1). Намалување се забележува само во 

2012, 2015 и 2016 година.  

Графикон бр. 16: Општа стапка на активност на работоспособниот контингент, 
2007 – 2017 година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  

пристапено на 10.12.2018 година). 
 

Оваа стапка во анализираниот период се зголемила од 62.8% (2007) на 65.3% 

(2017 година). Споредено со вредноста на индикаторот на ниво на ЕУ – 28 (70.4% и 
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73.4%, респективно по години), може да се констатира дека активноста на 

работоспособното население во Република Македонија е релативно помала.  

Специфичната стапка на активност на машкиот работоспособен 

контингент е показател за степенот на искористеност на машкиот работоспособен 

контингент во земјата. Се пресметува како учество на економски активното машко 

население на работоспособна возраст во вкупното машко работоспособно население.  

Од графикон бр. 2 се забележува дека во периодот 2007 – 2010 година оваа стапка има 

тенденција на пораст и од 74.8% (во првата) достигнува ниво од 77.7% (во последната 

година). Во наредните две години се намалува и изнесува 76.8% и 76.6%. Потоа, 

започнува тренд на континуиран пораст и во 2017 година достигнува 78.4%. 

 
Графикон бр. 17: Општа стапка на активност на машкиот работоспособен 

контингент, 2007 – 2017 година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  

пристапено на 10.12.2018 година). 
 

 Вредноста на овој индикатор во Република Македонија е речиси изедначена со 

онаа на ниво на ЕУ – 28. Само за илустрација, општата стапка на активност на машкиот 

работоспособен контингент во ЕУ – 28, во 2017 година, изнесува 78.9%22.   

 Специфичната стапка на активност на женскиот работоспособен 

контингент е показател за степенот на искористеност на женскиот 

работоспособен контингент во земјата. Таа претставува учество на економски 

активното женско население на работоспособна возраст во вкупното женско 

                                                             
22 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en. 
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работоспособно население. Вредноста на овој индикатор во Република Македонија во 

периодот 2007 – 2017 година се карактеризира со нагласени осцилации (графикон бр. 3). 

Оваа стапка имала најниска вредност во 2009 (50.0%), а највисока во 2013 година 

(52.7%).  

 
Графикон бр. 18: Општа стапка на женскиот работоспособен контингент, 2007 – 

2017 година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  

пристапено на 10.12.2018 година). 
 

 При споредба на овој индикатор меѓу Република Македонија и ЕУ – 28, 

забележливи се поизразени разлики. Во 2007 година специфичната стапка на активност 

на женскиот работоспособен контингент изнесувала 50.4% (РМ) и 63.2% (ЕУ – 28). Оваа 

разлика е уште поголема во 2017 година (16 процентни поени), при што стапката 

изнесувала 51.7% и 67.9%, респективно.  

   

Ø ВРАБОТЕНОСТ 

 
 Стапката на вработеност претставува сооднос на бројот на вработените со 

вкупното работоспособно население. Според препораките на Меѓународната 

организација на трудот (ILO), стапката на вработеност е учество на бројот на 

вработените во работоспособното население од 15 години и повеќе. Стапката на 

вработеност според препораките на Европското статистичко биро (Еуростат) 

претставува учество на бројот на вработените во работоспособното население од 15 до 
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64 години. Во ова истражување се користи стапката на вработеност која се пресметува 

согласно препораките на Еуростат.   

 Податоците на Државниот завод за статистика на Република Македонија 

покажуваат дека во периодот 2007 – 2017 година стапката на вработеност континуирано 

се зголемува, како кај вкупното работоспособно население, така и кај мажите и кај 

жените (графикон бр. 4).  

Графикон бр. 19: Стапки на вработеност на населението, (15 – 64 години), вкупно 
и по пол, 2007 – 2017 година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk, пристапено на 

10.12.2018 година). 
 

 Притоа, овој индикатор кај вкупното население се зголемил од 40.7% (2007) на 

50.5% (2017 година), кај мажите од 48.8% на 60.5%, а кај жените од 32.3% на 40.3%, 

респективно по години. Иако има тенденција на постојан пораст, стапката на 

вработеност во земјава сè уште е на релативно пониско ниво споредена со онаа на ниво 

на ЕУ – 28, каде во 2017 година изнесувала 67.7% (вкупно население), 73.0% (мажи), 

62.5% (жени).23 

 Вработеност во земјоделството – претставува учество на вработените во 

земјоделството во вкупниот број на вработени. Расположливите податоци за 

Република Македонија се однесуваат на вработените во секторот земјоделство, лов и 

шумарство и рибарство. Тие укажуваат на значителни осцилации во вредноста на овој 

показател, кои се особено изразени во периодот 2009 – 2012 година (графикон бр. 5). Од 

2013 година учеството на бројот на вработените во земјоделството, ловот и шумарството 

                                                             
23 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database (last approached on 10.12.2018). 
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и рибарството во вкупниот број на вработени, има тренд на континуирано намалување 

(од 18.7% во 2013 на 16.2% во 2017 година).  

 
Графикон бр. 20: Учество на вработените во земјоделство, лов и шумарство и 

рибарство во вкупниот број на вработени, 2009 – 2017 година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  

пристапено на 10.12.2018 година). 
  

Вработеноста во услужни дејности се однесува на застапеноста на 

вработените во услужните дејности во вкупниот број на вработени. Согласно 

Националната класификација на дејностите на Република Македонија, услужните 

дејности се опфатени во повеќе сегменти. При идентификувањето на овој показател 

земени се предвид следниве дејности: стручни, научни и технички дејности; 

административни и помошни услужни дејности; јавна управа и одбрана; задолжително 

социјално осигурување; образование; дејности на здравствена и социјална заштита; 

уметност, забава и рекреација; други услужни дејности.  

Во анализираниот период (2009 – 2017 година) забележлива е помалку или повеќе 

нагласена осцилација во учеството на вработените во услужните дејности во вкупниот 

број на вработени (графикон бр. 6). Овој показател имал тренд на пораст од 2009 до 2012 

година кога неговата нумеричка вредност се зголемила од 24.2% на 26.6%. Во следните 

три години бил речиси ист (околу 25%), а во 2016 и 2017 година изнесува 26.2% и 25.8%, 

респективно. Иако се карактеризира со определени промени, сепак во целиот 

опсервиран период, уделот на вработените во услужните дејности изнесува околу една 

четвртина од вкупниот број на вработени во земјата.  
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Графикон бр. 21: Учество на вработените во услужните дејности во вкупниот број 

на вработени, 2009 – 2017 година 

 
* Услужните дејности ги опфаќаат: Стручни, научни и технички дејности;  
Административни и помошни услужни дејности; Јавна управа и одбрана; 
Задолжително социјално осигурување; Образование; Дејности на здравствена  
и социјална заштита; Уметност, забава и рекреација; Други  услужни дејности. 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  
пристапено на 10.12.2018 година). 

  

  Промените и состојбите кај претходно споменатите два показатели, покажуваат 

дека учеството на вработените во услужните дејности во вкупниот број на вработени во 

Република Македонија, беше и останува значително поголемо од учеството на 

вработените во земјоделството.  

 Ранливата вработеност се однесува на вработените за сопствена сметка и 

неплатените семејни работници.24 Станува збор за лица кои имаат помала веројатност за 

формален работен ангажман, со што се зголемува нивната веројатност да немаат 

адекватни, пристојни услови за работа. Таа се изразува преку учеството на 

вработените за сопствена сметка и неплатените семејни работници во вкупниот број 

на вработени. Во Република Македонија овој показател се карактеризира со значителни 

промени, кои се особено изразени во последните години (графикон бр. 22).  

  

                                                             
24 UNDP, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/indicators/43006. 
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Графикон бр. 22: Ранлива вработеност во Република Македонија, 2007 – 2017 
година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk, 

пристапено на 10.12.2018 година). 
 

Така, во 2007 година заедничкото учество на вработените за сопствена сметка и 

неплатените семејни работници во вкупната вработеност изнесуваше 22.2%. Во 

следните неколку години овој показател се менуваше без некоја определена тенденција 

сè до 2013 година. Тогаш ја достигна својата највисока вредност од 23.4% и потоа 

започна континуирано да се намалува. Во 2017 година изнесува 19.2%.  

 

Ø НЕВРАБОТЕНОСТ 

Невработеноста е мошне тежок проблем, бидејќи претставува загуба на дел од 

човековите ресурси, кои, при други дадени услови би произведувале стоки и услуги 

неопходни за развој на општеството. Истовремено, таа е и огромна лична загуба за 

невработените и затоа овој проблем е значаен за сите земји, а особено за земјите во 

развој. Согласно препораките на Eуростат, невработените ги вклучуваат лицата на 

возраст од 15 до 74 години кои ги исполнуваат следниве услови: за време на 

извештајната недела не работеле; активно барале работа, т.е. преземале конкретна 

активност за наоѓање работа; биле подготвени да прифатат работа во следните две 

недели по завршувањето на извештајната недела.25  

                                                             
25 Државен завод за статистика, Анкета за работната сила 2017, Статистички преглед: Население и 
социјални статистики,  бр. 2.4.18.03, 894, Скопје, 2018 година, стр. 12. 
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Показател за утврдување на невработеноста е стапката на невработеност, која 

се пресметува како учество на невработените во вкупната работна сила. Меѓутоа, 

невработеноста во сите земји не се мери на ист начин. Разликите произлегуваат од 

старосната граница на работната сила, периодот во кој се бара работа, односно 

зачестеноста на барање работа, критериумите за барање работа, статистичкиот третман 

на лицата кои привремено не работат и очекуваат да се вратат на работа, како и 

третманот на лицата кои првпат бараат работа. Оттаму, изворите на податоци за 

работната сила се различни, почнувајќи од анкети за работна сила, редовната 

статистичка евиденција во службите за вработување, Пописите на населението итн. 

Од податоците од Анкетата за работна сила, дадени во графикон бр. 8, се 

забележува дека стапката на невработеност во Република Македонија, во периодот 2007 

–2017 година, има тенденција на континуирано намалување (од 35.2% во првата на 

22.6% во последната година). Иако бележи драстичен пад во изминатите години, таа е 

сè уште многу висока во споредба со стапката на невработеност на ниво на ЕУ – 28, која 

во 2017 година изнесуваше 7.6%.26  

 

Графикон бр. 23: Стапка на невработеност во Република Македонија, 2007 – 2017 
година 

 
* Стапката на невработеност е пресметана како учество на невработените на возраст  
од 15 до 64 години во вкупната работна сила на возраст од 15 до 64 години. 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  
пристапено на 11.12.2018 година). 

                                                             
26 Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database (last approached on 10.12.2018). 
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Невработеност на младите во една земја се утврдува преку стапката на 

невработеност на младите која претставува учество на невработените лица на 

возраст од 15 до 24 години во вкупната работна сила од оваа возрасна група. Стапката 

на невработеност на младото население е еден од најважните индикатори за положбата 

на младите на пазарот на трудот.  

Вредноста на овој индикатор во Република Македонија се карактеризира со 

осцилации (графикон бр. 9). Сепак, во анализираниот период, стапката на невработеност 

на младите се намалила од 57.7% (2007) на 46.7% (2017 година).  

 
Графикон бр. 24: Стапка на невработеност на младите (15 – 24 години) во 

Република Македонија, 2007 – 2017 година 

 
Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија (www.stat.gov.mk,  
пристапено на 11.12.2018 година). 
 
Ваквата промена во голема мера е условена од продолженото школување на 

младите, но и од намалениот број на млади лица во земјата. Тоа на долг рок значи 

намалување на расположливите човекови ресурси.   

 

Ø НЕЕТ ИНДИКАТОР 

 
НЕЕТ индикаторот (NEET – Not in Employment, Education or Training) го опфаќа 

младото население кое не е вработено (односно е невработено или неактивно) и кое не 

е во процес на образование или обука. Со други зборови, овој индикатор го опфаќа 

младото население кое се смета за најранлива категорија, не само од причина што е 

невработено, туку и затоа што истото (или дел од него) нема можности за учење или не 
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сака да се вклучи во образовниот процес. Нивниот опфат во образование и/или обука би 

придонел за надградба на човековиот капитал и следствено би ги зголемил можностите 

за вработување на подобро работно место, потоа за остварување на повисоки приходи и 

поголема продуктивност, како и за унапредување на општествениот статус. Младото 

население кое рано го напуштило процесот на образование и обука се смета за ранливо, 

бидејќи се соочува со предизвици, не само при влез при пазарот на труд, туку и во текот 

на економската активност, како резултат на недостаток на потребни квалификации за 

напредување во кариерата и професионален развој.    

Расположливите податоци за невработеноста и неактивноста на помладото 

население во Република Македонија покажуваат дека НЕЕТ-стапката за младите на 

возраст од 15 до 24 години има тенденција на континуирано намалување (од 33.1% во 

2007 на 24.9% во 2017 година). Вредностите на овој индикатор на ЕУ – 28 ниво 

изнесуваат 11.0% и 10.9%, респективно.27 Тоа значи дека застапеноста на младото 

население кое не е вработено (односно е невработено или неактивно) и кое не е во процес 

на образование или обука во нашата земја е речиси двојно поголема од онаа во ЕУ. 

Бидејќи значителен дел од младото население на возраст од 15 до 19 години 

останува во процесот на образование, особено со усвојувањето на Законот за 

задолжително средно образование, анализата на НЕЕТ се однесува на населението на 

возраст од 20 до 34 години. Република Македонија во периодот 2007 – 2017 година 

забележа речиси континуирано намалување на НЕЕТ-стапката и тоа од 45.5% во првата 

на 37.4% во последната анализирана година (графикон бр. 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
27 Eurostat database, Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour 
status (NEET rates) [edat_lfse_20], http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (last 
approached on 12.12.2018). 
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Графикон бр. 25: НЕЕТ-стапки на младото население (20 – 34 години) во 
Република Македонија, во Република Македонија, 2007 – 2017 година 

 
Извор: Eurostat database, Young people neither in employment nor in education and training by sex, 
age and labour status (NEET rates) [edat_lfse_20], 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (last approached on 12.12.2018). 

 

Независно од трендот на намалување, денес околу две петтини од младите (20 – 

34 години) ниту се вработени, ниту се во процес на образование и обука. Невработеноста 

останува доминантен фактор за високата НЕЕТ-стапка, а порастот на застапеноста на 

неактивното младо население имплицира неповолни промени, во смисла дека се 

зголемува делот од младите кои остануваат надвор од пазарот на трудот во 

најпродуктивниот период од животот. 

III Индикатори за одржлива животна средина и екологија 
 

1. Индикатори за емитувани CO2 и други штетни гасови 
 

 Несомнено дека економскиот раст води кон подобрување на квалитетот на живот, 

но мора да се нагласи и дека економскиот раст, зголемената потрошувачка и 

нерационалното користење на природните ресурси негативно се одразуваат на 

животната средина. Деградацијата на животната средина води кон климатските промени 

кои се една од најголемите закани за одржливиот развој, а со тоа и обезбедување на 

соодветен квалитет на живот. Имено, почитувајќи ја ограниченоста на ресурсите, 

потребата од постепена промена на постојниот неодржлив модел на производство и 

потрошувачка се наметнува како еден од клучните предизвици на одржливиот развој. 
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Зголемената побарувачка за производи и услуги, предизвикана од економскиот раст и 

подобрениот животен стандард без промени во моделот на потрошувачките навики, 

генерира зголемена употреба на природните ресурси и големи количества отпад, како и 

емисија на стакленички гасови.  

 Стакленички гас е гас кој предизвикува создавање на ефект на стаклена градина. 

Протоколот од Кјото покрива шест стакленички гасови кои се создаваат од човечките 

активности: јаглерод диоксид, метан, азотен оксид, флуорирани јаглеводороди. 

Емисијата на стакленички гасови е причина за глобалното затоплување. Таа е под 

директно влијание на количеството и комбинацијата на горива што зависи од 

структурата на индустриските производствени процеси и од употребата на сопствени 

извори. Овие фактори влијаат врз изборот на горивото што се употребува, а со тоа и врз 

количеството на емисијата на стакленички гасови. Ефектите од емисијата ќе 

предизвикаат промени во земјоделството, употребата на земјата, понудата на вода, како 

и зголемен ризик од природни катастрофи што потенцијално ќе предизвика големи 

економски и социјални последици. Предизвикот дефиниран со Протоколот од Кјото 

предвидува глобално намалување на емисијата на стакленички гасови од 8.0 % во однос 

на нивото од 1990 година, а глобалната температура на воздухот да не се зголеми за 

повеќе од 2°C во однос на прединдустриското ниво.  

 Следењето на стакленичките гасови се врши преку индикаторот емисија на 

стакленички гасови по извори и понори. Индикаторот ги изразува количествата на 

емитираните стакленички гасови во атмосферата на национално ниво. Емисиите се 

презентираат според видот на стакленички гасови. Индикаторот, обезбедува 

информации за емисиите од секторите: енергија, индустриски процеси, земјоделство, 

шумарство и промена на употреба на земјиште и отпад. За пресметување на овој 

индикатор се применува макроекономска анализа со користење на МАРКАЛ* моделот 

и се изразува во мерна единица тони CO2-еквивалентно. Индикаторот се претставува 

нумерички, табеларно и графички.  

 Правната рамка за пресметка и следење на индикаторот емисија на стакленички 

гасови произлегува од меѓународни и национални прописи, односно Рамковната 

конвенција на ОН за климатски промени – UNFCCC и на Протоколот од Кјото*. Оваа 

правна рамка подразбира воспоставување на Национален инвентар на емисија на 

стакленички гасови. Македонија, како страна која не припаѓа во Анекс 1 на Рамковната 

конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC), уште од 2000 година развива 

Инвентар на антропогени емисии (по извори) и отстранувања (по понори) на 
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стакленички гасови, кои се емитирани во или отстранети од атмосферата. Инвентарот се 

развива како дел од Националните извештаи за климатски промени (National 

Communications) и Двогодишните извештаи (Biennial Update Reports). До сега до 

UNFCCC се поднесени три Национални комуникации (во 2003, 2008 и 2014 година) и 

Првиот двогодишен извештај (во 2015 година). 

 Првиот Национален инвентар на стакленички гасови во Македонија беше 

развиен во рамките на Првиот национален извештај за климатски промени (FNC) за 

периодот 1900 – 1998 година, а во рамките на Вториот национален извештај за 

климатски промени (SNC), се направи ревизија на инвентарот за овој период и негово 

проширување од 1999 до 2002 година. Во Третиот национален извештај (TNC), 

инвентарот на стакленички гасови го опфати периодот од 2003 до 2009 година. Во овие 

извештаи, инвентарот беше развиен во согласност со Ревидираните упатства на 

Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) за Национални инвентари на 

стакленички гасови од 1996 и Упатствата за добри практики на IPCC од 2000 година. 

 Инвентарот покрива пет главни сектори: Енергетика, Индустриски процеси и 

користење на производи, Земјоделство, шумарство и други употреби на земјиштето и 

Отпад, разделени по категории и поткатегории. Вклучува база со податоци на следните 

стакленички гасови: CO2, CH4, N2O, PFCs и HFCs, како и прекурсорите и индиректните 

емисии на: CO, NOx, NMVOC и SO2. Емисиите на SF6 не се проценети за Македонија 

поради недостапноста на податоци за активност.  

 Поголем дел од податоците за активноста по сектори (влезни податоци) 

користени за подготовка на националниот инвентар се преземени од официјални 

национални документи, како: статистички годишници, енергетски биланси, секторски 

извештаи и МАКСТАТ базата со податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС), 

потоа од разни стратегии и извештаи од релевантните институции, како Министерство 

за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) итн., и од разни меѓународни бази 

со податоци. 

 Подготвувањето на националниот инвентар на стакленички гасови се реализира 

како проект, поддржан од Глобалниот фонд за животна средина (GEF) и Програмата за 

развој на Обединетите нации (UNDP). Проценетите емисии во инвентарот се јавно 

достапни на http://www.unfccc.org.mk/Default.aspx?LCID=244.  
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 За анализиран период 2003 – 2012 година, податоците за вкупната емисија на 

стакленички гасови во Македонија, претставени се во табелата број 12 . 

Табела бр. 12: Вкупна емисија на стакленички гасови во Република Македонија, 
за период 2003 – 2012 ( во CO2-еквивалентно [kt] CO2-еквивалентно [kt]) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

11687,26 11530,77 12201,48 11311,1 11891,78 11998,7 11459,89 11594,35 12863,67 12863,7 

 
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање. 

 

Графикон бр. 26: Вкупна емисија на стакленички гасови во Република 
Македонија, за период 2003 – 2012 ( во CO2-еквивалентно [kt] CO2-еквивалентно 

[kt]) 

  
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање. 

 

 Од графиконот бр. 25 на кој се прикажани вкупните емисии на стакленички 

гасови, се гледа дека најголема емисија е забележана во 2011 година. Вкупните емисии 

на стакленички гасови во 2012 година се намалиле за 5% во однос на емисиите во 2011 

година, додека за 4.08% во однос на базичната 2000 година, што се должи на глобалната 

економска криза, ниското индустриско производство и побарувачката на енергија и 

промената на земјоделските практики. 

 Како што веќе рековме, во рамки на националниот инвентар, емисијата на 

стакленички гасови се изразува и по сектори, и тоа: Енергетика, Индустриски процеси и 

користење на производи, Земјоделство, шумарство и други употреби на земјиштето и 

Отпад енергетика, Индустриски процеси и користење на производи, Земјоделство, 
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шумарство и други употреби на земјиштето и Отпад. Во табелата број 13 е прикажана 

емисијата  на антропогените емисии на стакленички гасови од наведениве сектори и тоа 

за период 2003 – 2012 година, при што, за базична година е земена 2000 година.  

 

Табела бр. 13:  Вкупна емисија на стакленички гасови по сектор во Република 
Македонија, за период 2003 – 2012 ( во CO2-еквивалентно [kt] CO2-еквивалентно 

[kt]) 

 Вкупно Енергија Индустриски 

процеси 

Земјоделство LULUCF* Отпад 

2000 

(базична 
година) 

12741.8 9983.75 800.11 706.45 230.85 1020.7 

2003 11867.26 8886.86 755.41 692.03 225.79 1127.17 

2004 11530.77 8800.59 683.92 696.69 252.05 1097.52 

2005 12201.48 9353.34 739.12 662.51 260.03 1186.49 

2006 11311.10 8456.70 741.49 676.37 256.96 1179.57 

2007 11891.78 8926.39 772.48 657.68 261.48 1273.75 

2008 11998/70 9026.69 742.08 650/46 261.16 1318.31 

2009 11459.89 8650.85 506.57 652.86 254.31 1395.29 

2010 11594.35 8561.21 633,64 665.95 274.15 1459.41 

2011 12863.67 9558.96 854.75 645.92 265.43 1538.61 

2012 12223.37 9132.18 679/74 603.93 247.21 1560.30 

* Употреба на земјиштето и промени во користењето на земјиштето и шумарството / Land use, land-use 
change and forestry. Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање. 
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Графикон бр. 27: Вкупна емисија на стакленички гасови по сектор во Република 
Македонија, за период 2003 – 2012 ( во CO2-еквивалентно [kt] CO2-еквивалентно 

[kt]) 

 

* Базична година, Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање. 

 
 На графиконот бр. 26 се прикажани емисиите на CO2-eq за периодот 2003 – 2012 

година. На секторско ниво, се забележува намалување на емисиите во 2012 година во 

однос на 2011 и базичната 2000 година во секторите: Енергија, Индустриски процеси и 

Земјоделство. Пораст на емисиите има во секторот Отпад и LULUCF.  

 Петте клучни категории со најголеми извори на емисии во Македонија се: 

• Емисии на CO2 од енергетските индустрии (јаглен, лигнит) (49.5%); 

• Емисии на CH4 од депониите за цврст отпад (11.7%); 

• Емисии на CO2 од мобилни извори, вклучувајќи ги и патните моторни возила 

(11.6%); 

• Производствените индустрии и градежништвото (8.8%); и 

• Емисии на CH4 од ентеричната ферментација на домашните животни (3.9%). 

 

2. Обновлива енергија 
 

Во 2009 година, Европската комисија усвои нова директива ЕУ 2009/28/EC за 

обновливите извори на енергија, со која постави  цел повеќе од  20% од потрошувачката 

на финалната енергија до 2020 година да биде енергија од обновливи извори и 10 % од 
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енергијата во транспортот да биде обновлива. Република Македонија, како држава –

кандидатка за членство во Европската Унија, е обврзана да ги постигне усвоените цели.28  

Податоците за енергентите и видовите енергии се дел од енергетските биланси на 

Република Македонија, по години. Во енергетските биланси се претставени примарните 

извори на енергија што преку процесот на трансформација создаваат енергија потребна 

за крајните корисници во економијата и во секојдневниот живот.  Во пресметката на 

Енергетските биланси, 2014, користена е методологијата „Energy Statistics Methodology 

Eurostat F4, 1998“. Енергетските биланси се подготвуваат во согласност со европската 

Регулатива за енергетска статистика (Регулатива бр.1099/2008). Извор на податоците се 

извештајните единици што произведуваат и вршат потрошувачка на енергенти. 

Податоците од извештајните единици, прибрани во форма на статистички прашалници, 

Државниот завод за статистика ги обработува и ги врши сите пресметки во природна 

единица мерка, во GJ и во toe. Групирањето на енергентите и видовите енергии во 

енергетските биланси е направено според методологијата од збирот заеднички 

прашалници на IEA/OECD, Eurostat/EU, ECE/UN. Распределбата на финалната 

потрошувачка по категории потрошувачи е направена според Националната 

класификација на дејностите (НКД).29 

Обновливите извори на енергија се дефинираат како обновливи нефосилни 

извори на енергија како што се: хидро, геотермална, соларна и ветерна енергија; цврста 

биомаса; биогас; течни биогорива и др. 

Во Република Македонија според Националната книга на параметри на 

Министерство за животна средина и просторно планирање во 2015 година за 

обновливата енергија се пресметуваат повеќе индикатори и тоа:30 

- Бруто-производство на обновлива енергија; 

- Потрошувачка на обновлива енергија; и 

- Учество на обновлива енергија во бруто-финална потрошувачка на енергија. 

Индикаторот за бруто-производство на обновлива енергија го опфаќа 

вкупното производство по видови на обновлива енергија и тоа: хидро, соларна, 

геотермална, биомаса, биогасна, биодизел и ветерна енергија во тековната година.  

                                                             
28 Одржлив  развој  2018, Државен завод за статистика, Скопје, 2018, стр.134. 
29 Статистика на животна средина, 2017, Државен завод за статистика, Скопје, 2017, стр.97. 
30 Национална книга на параметри за животна средина, Министерство за животна средина и просторно 

планирање на Република Северна Македонија, 2015 година (http://www.moepp.gov.mk/wp-
content/uploads/2015/12/Nacionalna-kniga_021015_Sl.V.-189.2015.pdf). 



90 
 

Од правен аспект овој индикатор подлежи на ЕУ и други меѓународни прописи, 

а како најзначајна се издвојува Регулатива за енергетска статистика (Регулатива 

бр.1099/2008 на Европскиот парламент и  Совет). Од  домашните прописи за релевентни  

се  издвојуваат: 

- Закон за државна статистика; 

- Закон за енергетика; и 

- Енергетски биланс на Република Македонија. 

Методологија на пресметување на индикатори се базира на: 

-   Заеднички прашалници за: јаглен, нафта, природен гас, електрична енергија и 

топлина, обновлива енергија на Eurostat, ECE/UN и IEA/OECD и  

- Методологијата за енергетска статистика на Еуростат (Energy Statistics 

Methodology Eurostat F4, 1998). 

Индикаторот се претставува нумерички, табеларно и графички, а се изразува во 

илјади тони еквивалент на нафта (ktoe). Податоците се достапни во национални 

извештаи кои можат да се обезбедат и по електронски пат од  веб-страницата на 

Министерството за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk) и 

Државниот завод за статистика (www.stat.gov.mk). 

Македонија има обврски за известување за индикаторите за животна средина. 

Обврските за известување на Македонија за овој индикатор се однесуваат на 

Меѓународните институции како што се Eurostat, ECE/UN и IEA/OECD, а за 

националните потреби за публикација „Енергетски статистики“  на секои пет години. 

Во табелата бр. 14 покрај трендот на производство на енергија во вкупен износ и 

по видови горива (во илјади тони еквивалент на нафта (ktoe) и во %), прикажан е и 

трендот на производство на бруто-енергија од обновливи извори во Република 

Македонија за период 2009 – 2016 година. 
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Табела бр. 14:  Производство на енергија во вкупен износ и по видови горива за 
период  2009 – 2016 година 

                                     
*Во 2016 година податоците се прелиминарни. 

Извор: Адаптирано според податоци од публикација „Одржлив развој 2018“, Државен завод за 

статистика, Скопје, 2018, стр.188. 
 

Според податоците во табелата во поглед на производството на обновлива 

енергија изразен во илјади тони еквивалент на нафта (ktoe) се согледува дека 

производството на овој вид извор е со константна динамика, со напомена дека во 

анализираниот период производството е најниско во 2009 година од 317 ktoe, а 

најголемо во 2010 година од 414 ktoe. 

 

Графикон бр. 28: Производство на енергија во вкупен износ и по видови горива за 
период  2009 – 2016 година 

 
                Извор: Сопствена илустрација. 

 

Видови 
енергија по 
горива

 во ktoe  во %  во ktoe во %  во ktoe во %  во ktoe во %  во ktoe во %  во ktoe во %  во ktoe во %  во ktoe во %
Цврсти горива 1337 47,58 1295 45,12 1479 47,10 1392 46,42 1164 41,83 1077 39,90 971 36,26 870 32,40
Нафта 968 34,45 944 32,89 977 31,11 937 31,24 911 32,73 904 33,49 970 36,22 1084 40,37
Природен гас 64 2,28 95 3,31 110 3,50 114 3,80 130 4,67 111 4,11 112 4,18 176 6,55
Електрична 
енергија 124 4,41 122 4,25 230 7,32 229 7,64 209 7,51 254 9,41 216 8,07 175 6,52
Енергија од 
обновлива 
извори 317 11,28 414 14,43 344 10,96 327 10,90 369 13,26 353 13,08 409 15,27 380 14,15
Вкупно 2810 100 2870 100 3140 100 2999 100 2783 100 2699 100 2678 100 2685 100

2015 2016*2009 2010 2011 2012 2013 2014

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Цврсти горива Нафта
Природен гас Електрична енергија
Енергија од обновлива извори Вкупно



92 
 

Индикаторот – Потрошувачка на обновлива енергија се изразува како однос 

на вкупно потребната енергија од обновливи извори и вкупно потребната енергија од 

сите енергенти.31  

За правната покриеност на овој индикатор релевантни се соодветни меѓународни 

прописи, како што е Регулативата за енергетска статистика (Регулатива бр.1099/2008 на 

Европскиот парламент и Совет), но и домашни прописи и тоа: 

- Закон за државна статистика; 

- Закон за енергетика; и 

- Енергетски биланс на Република Македонија. 

  Методологија на пресметување на овој индикатор,  исто така, се базира на: 

- Заеднички прашалници за: јаглен, нафта, природен гас, електрична енергија и 

топлина, обновлива енергија на Eurostat, ECE/UN и IEA/OECD и 

- Методологијата на Eurostat – Energy Statistics Methodology Eurostat F4, 1998. 

Овој индикатор може да се претстави нумерички, табеларно и графички, а се 

изразува во %. Податоците за овој индикатор се достапни во националните извештаи на 

страната на Министерството за животна средина и просторно планирање 

(www.moepp.gov.mk) и Државниот завод за статистика (www.stat.gov.mk), но се 

расположливи и во печатена форма. 

Во поглед на известувањето Македонија за овој индикатор има обврски спрема 

меѓународните организации  Eurostat, ECE/UN и IEA/OECD и Националните 

институции како што се Министерството за животна средина и просторно планирање и 

Државниот завод за статистика и тоа за:  

- Индикатори за животна средина на РМ – секоја втора година; 

- Статистика во животната средина – секоја втора година; 

- Статистички годишник – годишно; и 

- Одржлив развој – годишно. 

Според податоците од табелата број 14 се согледува дека вредноста на 

индикаторот за потрошувачка на обновлива енергија се движи во ранг од 10% до 16%, 

при што вредноста на индикаторот е најниска во 2012 година, а највисока во 2015 

година. Во табелата бр. 15 е даден приказ за учество на одделните видови обновлива 

енергија во вкупното производство на обновлива енергија.  

                                                             
31 Ibid. 
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Табела бр. 15: Учество на обновливата енергија по видови за период 2009 – 2016 
година 

                                                                                                                             (во %) 

Видови обновлива 
енергија 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Хидро 3,9 7,3 3,9 3 4,9 3,8 6 6,1 
Биомаса 7 6,7 6,6 7,6 8 8,7 8,5 7,3 
Геотермална 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 
Биодизел 0,1 0 0 0 0 0 0 0 
Соларна   0 0 0 0 0 0 0 
Ветерна             0,2 0,4 
Биогасна електрична 
енергија             0,1 0,1 
Вкупно 11,2 14,6 10,4 10 11 11 15,3 14,2 

 *Во 2016 година податоците се прелиминарни. 
Извор: Адаптирано според податоци од публикација „Одржлив развој 2018“, Државен завод за 

статистика, Скопје, 2018, стр.187. 

Според податоците од табелата бр. 15 се воочува дека во анализираниот период 

биомасата е обновлив извор со најголемо учество во вкупната потрошувачка на 

обновлива енергија, а од 2015 година се започува и со производство на ветерна и 

биогасна  електрична енергија. 

Трет релевантен индикатор за оценка на овој вид енергија претставува учеството 

на обновливата енергија во бруто-финалната потрошувачка на енергија. Овој  

индикатор се дефинира како однос меѓу бруто-финалната потрошувачка на енергија од 

обновливи извори и бруто-финалната потрошувачка на енергија од сите видови 

енергенти.32 

Бруто-финалната потрошувачка на енергија од сите видови енергенти е збир од 

финалната потрошувачка на енергија, потрошувачката на електрична и топлинска 

енергија во процесот на производство во секторите за производство на електрична и 

топлинска енергија како и загубите на топлинска и електрична енергија при пренос и 

дистрибуција. 

При пресметките на индикаторот со нормализирани вредности во бруто-

финалната потрошувачка на електрична енергија се користат пондерирани вредности на 

произведената електрична енергија во хидроцентралите со цел да се избалансираат 

ефектите од климатските промени. 

Од  правен  аспект  за  овој индикатор  важат ЕУ и други меѓународни прописи, 

но најрелевантна е Регулатива за енергетска статистика (Регулатива бр.1099/2008 на 

                                                             
32 Ibid. 
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Европскиот парламент и Совет). Од националната законска рамка за поважни се 

издвојуваат: 

- Законот за државна статистика; 

- Законот за енергетика и 

- Енергетски биланс на Република Македонија 

  Методологија на пресметување на овој индикатор како и на претходните два се 

базира на:  

      -  Заеднички прашалници за: јаглен, нафта, природен гас, електрична енергија и 

топлина, обновлива енергија на Eurostat, ECE/UN и IEA/OECD и 

- Методологијата за енергетска статистика на Еуростат (Energy Statistics 

Methodology Eurostat F4, 1998). 

Индикаторот може да се претстави нумерички, табеларно и графички, а се 

изразува во %. Податоците се достапни во форма на извештаи расположливи и во 

електронска верзија на веб-страницата на Министерството за животна средина и 

просторно планирање (www.moepp.gov.mk) и  Државниот завод за статистика 

(www.stat.gov.mk). Обврските за известување за овој индикатор се однесуваат само за 

национална потреба и тоа за публикацијата „Енергетски статистики“, секоја петта 

година. 

Табела бр. 16: Учеството на обновливата енергија во бруто-финалната 
потрошувачка  на  енергија за период  2009 – 2016 година 

                         (% од бруто-потрошувачка на електрична енергија) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 
Република 

Македонија 17,2 16,5 16,4 18,1 18,5 19,6 19,5 18,2 
ЕУ 28 12,4 12,9 13,2 14,4 15,2 16,1 16,7 17 

*Во 2016 година податоците се прелиминарни. 

Извор: Адаптирано според податоци од публикација „Одржлив развој 2018“, Државен завод за 

статистика, Скопје, 2018, стр.189. 

  Во табелата број 16 дадена е компаративна анализа на учеството на обновливата 

енергија  во  бруто- финалната  потрошувачка  на  енергија  за  период  2009 – 2016 година 

во Македонија и земјите во ЕУ – 28.33 Според компаративната анализа се заклучува дека  

учеството на обновливата енергија  во  бруто-финалната  потрошувачка  на  енергија  во 

Македонија  е  поголемо во однос  на земјите во ЕУ – 28.   

                                                             
33 Учеството на обновливата енергија  во  бруто-финалната  потрошувачка  на  енергија, се пресметува 
во однос  во  бруто-потрошувачка  на  електрична енергија. 
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3. Параметар за биолошка разновидност: шуми и шумско 
земјиште  

 

Под поимот шума се подразбира ,,шумски екосистем кој постои на шумско 

земјиште обраснато со шумски видови дрвја и грмушки, голини непосредно до шумата, 

како и други голини и ливади внатре во шумата, шумски расадници, шумски патишта, 

семенски плантажи, противпожарни просеки во шума, ветрозаштитни појаси на 

површина поголема од два ари, како и шума во заштитените подрачја“.34  

Шумите ги опфаќаат површините обраснати со шумски дрвја по видови насади и 

тоа: чисти насади од листопадни видови, чисти насади од иглолисни видови и мешовити 

насади на деградирани шуми. Воедно, шумите се ресурс кој овозможува материјални 

добра. Економската, социјалната и еколошката функција на шумите е од огромно 

значење за одржливиот развој на општеството. 

Шумите имаат повеќекратна корисност од социо-економска и од културна 

природа. Особено е големо нивното значење за животната средина и претставуваат 

најразновидните и широко распространети екосистеми во светот. Тие имаат производни, 

заштитени и општокорисни функции.35 Производните функции се однесуваат на 

производство на дрво и други производи. Заштитените функции се однесуваат на 

заштита на природата и биодиверзитетот, како и заштита од ерозија и др. 

Општокорисните функции се однесуваат на одржливиот развој и унапредувањето на 

животната средина. Во основа, шумите остваруваат благопријатно влијание врз климата, 

режимот на водите, производството на кислород, квалитетот на животната средина и др. 

Сите овие функции на шумите се поврзани со нивната состојба и структура според 

површината и квалитетот.  

Шумско земјиште e она кое е покриено со шуми, како и земјиште на кое се 

наоѓаат објекти наменети за стопанисување со шумите. Стопанските шуми најчесто се 

користат за трајно производство на дрвни сортименти и други шумски производи и 

услуги.  

Во однос на правните прописи кои се однесуваат на оваа проблематика, постојат: 

                                                             
34Национална книга на параметри на животна средина, Скопје, 2015 година, стр. 73. 
35 Статистика на животна средина, Скопје, 2017, стр.39. 



96 
 

 

• прописи на ЕУ  

• други меѓународни прописи и  

• прописи во РМ, меѓу кои се: Закон за заштита на природата, Закон за шумите, 

Законот за државната статистика и Програмата за статистички истражувања за  

периодот 2013 – 2017.  

Во заштитените подрачја, шумите се прогласуваат согласно со Законот за 

заштита на природата. 

Следењето и известувањето за состојбата на животната средина претставува 

обврска според Законот за животна средина и Правилникот за формата, содржината, 

целите, начинот на изработка и видот на изворите на податоци кои се користат за 

изработка на извештаите. Задачата за исполнување на оваа обврска ја извршува 

Македонскиот информативен центар за животна средина и Министерство за животна 

средина и просторно планирање на Република Македонија.  

Статистиката на шумарството ги опфаќа податоците за површината на шумата, 

искористувањето на шумите, подигањето и одгледувањето на шумите, штетите во 

шумите, механизациjaта, енергентите и податоците за ловството. 

Овие податоци се анализираат и претставуваат тримесечно и годишно.36  

Националната листа на параметри за животната средина претставува ,,приказ на 

параметрите за состојбата со животната средина со кои се пропишува временската 

динамика на собирање на податоците, форматот, изворот и начинот на проток и размена 

на податоците“.37 Параметарот претставува резултат од стручна обработка на податоци, 

односно информации добиени со мерење, пресметка или процена, со кои се добива една 

нумерички репрезентативна големина. Параметрите се потпираат на меѓународно 

верификувани методологии и се меѓународно споредливи. Освен тоа, истите се 

репрезентативни, релевантни, проверени, веродостојни, споредливи и јасни. 

Развивањето на параметрите претставува динамичен и развоен процес. Тие 

претставуваат ефикасна и корисна алатка со која се обезбедуваат податоци за 

известување за состојбата со животната средина и ефикасноста во спроведувањето на 

политиките за заштита на животната средина. Параметрите изработени според 

                                                             
36 За државните и приватните шуми извештаите се добиваат од подружниците на Јавното претпријатие 
„Македонски шуми“ и националните паркови (www. http://www.stat.gov.mk/). 
 
37Национална книга на параметри на животна средина,стр.9. 
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Националната листа на параметри се основа за изработка на Националните индикатори 

за животна средина, извештаите за состојбата со животната средина и останатите 

тематски извештаи. Параметарот за шуми и шумско земјиште покажува:38 

• вкупна површина под шума и други површини под шуми 

• односот на оваа површина во вкупната површина на земјата 

• учеството на шумските предели кои се природно обновени 

• пошумената површина 

• површина под шуми наменета за производство и  

• шуми наменети за заштита на почвата, водата, екосистемот и биодиверзитетот.  

Индикаторот бр. 4 ,,Шуми и шумско земјиште“ е дефиниран како учество на 

шумите во вкупната површина (табела бр. 17). Како што може да се забележи од 

табелата, во Република Македонија, процентот на површината покриена со шуми во 

2017 година се намалува за 0.1 %. 39 

Табела бр. 17: Површина покриена со шуми (во %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

РМ 36.9 37,4 38,2 38,5 38,4 38,2 38,7 39 38,9  
Извор: Одржлив развој, 2018, Скопје 2018, стр. 156. 

Во однос на методологијата за пресметување на овој индикатор, параметрите се 

добиваат од извештајните единици доставени во редовните статистички извештаи, со 

книговодствена евиденција, а се врз основа на посебните планови за стопанисување на 

шумите (во единица мерка km2, ha и %). Индикаторот се претставува нумерички, 

табеларно, графички и картографски. За негово пресметување, се користат повеќе 

податоци од Државниот Завод за статистика, како што се следните: 

• вкупна површина под шума и шумско земјиште 

• вкупна површина под шума 

• вкупна површина на шуми по намена и сопственост 

• вкупна пошумена површина 

• стопански шуми 

• повеќенаменски шуми 

• вкупна површина на шуми во заштитените подрачја.  

                                                             
38 Национална книга на параметри на животна средина, стр. 73. 
39 Одржлив развој, 2018, Скопје 2018, стр. 156. 
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Некои податоци за периодот 2012 – 2016 година покажуваат дека најголем 

процент од земјиштето е под шуми и полуприродни површини и покриваат 1 556 449 ха, 

што претставува 60.2% од вкупната површина.40 Притоа, поголеми промени може да се 

забележат кај вештачките површини и површините со шуми и полуприродни области, 

придружени со намалување на земјоделските површини и водните тела.  

 

 За заштитата на шумите, инвестициите и трошоци за оваа намена во илјади 

денари за периодот 2013 – 2016 се наведени во табела бр. 18. 

Табела бр. 18: Инвестиции и трошоци за заштита на шумите (во 000 денари) 

 2013 2014 2015 2016 

РМ 160 1478 12197 4222 
Извор: Статистика на животна средина 2017, стр. 52. 

За одржлив развој, несомнено е значењето на шумите во еколошки, економски и 

социјален аспект. Од еколошки аспект, шумите го користат јаглеродниот диоксид, 

водата и минералните материи, под влијание на сончевата енергија, а го произведуваат 

неопходниот кислород,  го  прочистуваат воздухот и произведуваат огромна количина 

биомаса (дрво и лисја), со која се хранат многу живи организми. Тие имаат влијание врз 

атмосферските прилики и климата на земјата. Влијаат на намалување на количините на 

јаглеродниот диоксид во атмосферата кој предизвикува глобално затоплување. Шумите 

учествуваат и во процесот на кружење на водата во природата и се извор на разни 

суровини кои човекот ги употребува.  

Како незаменлив природен ресурс, тие обезбедуваат материјални добра, како 

дрво и други шумски производи, лековити растенија и сл. Од економски аспект, дрвото 

од шумите има широка примена во градежништвото, дрвната и хемиската индустрија. 

Дрвната биомаса може да се користи како извор на топлотна и електрична енергија, што 

е еден од условите за одржлив развој.  

Со својата убавина и богатство на растителен и животински свет, истите 

придонесуваат за развој на туризмот во државата. Со своите естетски и други 

карактеристики, шумите влијаат врз низа социјални аспекти во животот на човекот.  

Како средина во која живеат многубројни живи организми, шумите 

претставуваат благодет за човекот. Нивната еколошка, економска и социјална функција 

                                                             
40 Статистика на животна средина 2017, стр 31. 
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влијаат врз квалитетот на живот на граѓаните и имаат огромно значење за севкупниот 

социо-економски развој на државата.  

IV Индикатори за добро владеење  
 

 Индикаторите за добро владеење се сеопфатен збир на индикатори кои го 

квантицифираат влијанието на квалитативни фактори како контрола на корупцијата, 

ефективноста на владата, политичката стабилност, регулаторниот квалитет, владеењето 

на правото и слободата на говорот, и истите ги рангираат во однос на позитивниот или 

негативниот импакт кои го имаат врз општеството. Методологијата за пресметка на овие 

индикатори како и скалата која е одредена да се движи во дијапазон од -2,5 до +2,5, ги 

одредува Светска банка. Согласно за тоа, и  вредноста на индикаторите претставени 

подолу е во целост преземена од датабазата на Светска банка. Секој од различните 

индикатори има влијание врз начинот на кој општеството функционира, а со тоа има 

влијание и на животот на луѓето. Одбрани индикатори за добро владеење се земени 

предвид при истражувањето во овој проект и секој од нив е прикажан преку неговото 

значење, тренд на движење, стапка на раст и импакт врз социо-економската состојба на 

луѓето во Република Македонија. 

 
Контролата на корупцијата ги опфаќа перцепциите за степенот до кој јавната 

власт се остварува за приватна корист, вклучувајќи ги и ситните и големите форми на 

корупција, како и „фаќање“ на државата од страна на елитите и приватните интереси. 

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

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

колку повеќе е во екстрем индикаторот толку неговото влијание врз општеството е 

поголемо. Во зависност од тоа дали индикаторот е позитивен или негативен во 

вредноста влијае на имапктот што овој индикатор го има врз општеството.  
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Графикон бр. 29: Вредност на индикаторот Контрола на корупција за Република 
Македонија во периодот од 2009 до 2017 година 

 

 
Извор: Базирано на сопствени пресметки со податоци преземени од 
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators# . 

 
Како што може да се увиди од графиконот бр. 28 индикаторот контрола на 

корупција има негативен предзнак и надолна линија на движење, согласно неговите 

вредност за Република Македонија. Тоа би се протолкувало како негативна појава. 

Поточно негативниот предзнак означува негативно влијание на општеството кое го има 

корупцијата, а со тоа што има надолен тренд овој показател покажува на 

продлабочување на кризата во корупцијата, која како феномен е сè повеќе присутна во 

општеството. Тоа дополнително ги влошува можностите на луѓето за беспрекорно 

функционирање во општеството. Својот максимум во негативна смисла индикаторот за 

контрола на корупција го доживува во 2017 година, согласно податоците на Светска 

банка, додека најголемиот пораст (повторно во негативна конотација) го доживува во 

2015 година. Наглото зголемување на индикаторот за влијанието на корупцијата во 

негативна смисла врз општеството е дополнителен проблем кога станува збор за 

подобрување на социо-економските индикатори. Сепак, повеќе загрижува 

константноста на овој индикатор кој бележи раст во негативна конотација. Неговото 

подобрување е од особена значајност за создавање на поздраво општество кое ќе понуди 

подобри услови за  живот на сите.  
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Графикон бр. 30: Стапка на раст на индикаторот Контрола на корупција за 
Република Македонија во периодот од 2009 до 2017 година 

 

 
Извор: Базирано на сопствени пресметки со податоци преземени од 
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators#. 

 
Ефективноста на владата ги опфаќа перцепциите за квалитетот на јавните услуги, 

квалитетот на државната служба и степенот на нејзината независност од политичките 

притисоци. Дополнително ги опфаќа и квалитетот на формулирањето и спроведувањето 

на политиките и кредибилитетот на посветеноста на владата на таквите политики. 

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

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

владата, всушност, ја мери можноста за брзо спроведување на законски или останати 

реформи во општеството кои суштински влијаат на општествениот живот. Парадигмата 

е дека колку поголема е вредноста на овој показател толку ефективноста на владата е 

поголема и со поголем бенефит кон општеството и обратно.  
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Графикон бр 31: Вредност на индикаторот Ефективност на владата за Република 
Македонија во периодот од 2009 до 2017 година 

 

 
Извор: Базирано на сопствени пресметки со податоци преземени од 
https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worldwide-governance-indicators#.  

 

Политичката стабилност и отсуството на насилство/тероризам ги мери 

перцепциите за веројатноста за политичка нестабилност и/или политички мотивирано 

насилство, вклучувајќи го и тероризмот. Проценката дава резултат на земјата на 

агрегатниот индикатор, во единици со стандардна нормална дистрибуција, односно во 

опсег од околу -2,5 до 2,5. Регулаторниот квалитет ги опфаќа перцепциите за 

способноста на владата да формулира и имплементира цврсти политики и прописи кои 

дозволуваат и промовираат развој на приватниот сектор. Проценката дава резултат на 

земјата на агрегатниот индикатор, во единици со стандардна нормална дистрибуција, 

односно во опсег од околу -2,5 до 2,5. Владеењето на правото опфаќа согледувања за 

степенот до кој агентите имаат доверба и ги почитуваат правилата на општеството, а 

особено квалитетот на извршувањето на договорите, имотните права, полицијата и 

судовите, како и веројатноста за криминал и насилство. Проценката дава резултат на 

земјата на агрегатниот индикатор, во единици со стандардна нормална дистрибуција, 

односно во опсег од околу  -2,5 до 2,5. Гласот и одговорноста 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 околу -2,5 до 2,5. 
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IV Анализа на примарни компоненти (PCA) на социо-
економските индикатори 

 

Отсуството и слабиот квалитет на податоците за истражувањето на социо-

економскиот развој во земјите е очигледен и значаен проблем. Во исто време, 

благодарение на ерата на дигитализација, постои огромен пораст во количеството на 

податоци генерирани на глобално ниво, кои даваат можност за надминување на овој 

проблем. Со цел да се откријат меѓусебните односи и меѓусебните врски, ова 

истражување претставува метод за групирање на различни групи на хомогени социо-

економски податоци (индикатори), земени од различни извори и користени како влезни 

параметри во Анализата на примарни компоненти (PCA – Principal component analysis). 

Главна цел е да се користат социо-економски индикатори собрани од различни извори, 

да се анализираат, а со тоа да се зголеми нивната вредност и значење за креирање 

политики, односно, групирање на индикаторите со цел предлагање на релевантни мерки 

за цели групи на индикатори, а не само за поединечни. Групирањето и анализата на 

социо-економските индикатори за Република Македонија се направени според општата 

поделба на Обединетите нации. Во анализата на индикаторите се земени предвид 

нивното значење и методологија на пресметка и нивното толкување во однос на 

сегашната социо-економска состојба во Република Северна Македонија. Исто така, при 

изборот на индикаторите презентирани во овој труд, факторот достапност на податоците 

за Република Северна Македонија беше клучен. Во многу случаи, одредени индекси и 

индикатори немаа доволно податоци потребни за покривање на најмалиот минимален 

именител на набљудување, односно 9, што резултираше со пропуштање на некои од 

индикаторите. Сепак, вклучените социо-економски индикатори ги покриваат скоро сите 

аспекти на социо-економските услови и перспективите на човековиот развој. Поточно,  

индикаторите и индексите вклучени во ова истражување, а кои беа детално објаснети 

претходно, се: 

Праг на сиромаштија за ниско високодоходовни земји од 5,50 долари дневно (Ф1) 

Општа стапка на работоспособност на женското население (Ф2) 

Општа стапка на активност работоспособност на населението (Ф3) 

Општа стапка на активност работоспособност на машкото население (Ф4) 

Стапка на самоубиства (Ф5) 

Стапка на невработеност (Ф6) 

Стапка на невработеност кај младите (Ф7) 
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НЕЕТ стапки на младо население (Ф8) 

Учество на вработените во услужни дејности  % од вкупен број на вработени (Ф9) 

Учество на вработените во аграрни дејности  % од вкупен број на вработени 

(Ф10) 

Површина покриена со шуми (Ф11) 

GINI индекс (Ф12) 

Стапка на раст на БДП (Ф13) 

Стапка на инфлација (Ф14) 

Ниво и контрола на корупција (Ф15) 

Ефективност на владата (Ф16) 

Очекувани години на образование (Ф17) 

Индекс на човеков развој прилагоден за нееднаквоста (Ф18) 

Трошоци за здравствено осигурување и здравствена заштита како % од БДП 

(Ф19) 

Очекуван животен век (Ф20) 

БНП per capita PPP$ 2011 (Ф21) 

Социјални трансфери како % од БДП (Ф22) 

Индекс на човеков развој според половите – Gender development index (Ф23) 

Политичка стабилност (Ф24) 

Владеење на правото (Ф25) 

Ранлива вработеност (Ф26) 

Општа стапка на фертилитет (Ф27) 

Индекс на човеков развој (Human development index) (Ф28) 

Со цел да се утврди сегашната социо-економска состојба во Република Северна 

Македонија, направена е Анализа на примарни компоненти (РСА) на 28 избрани социо-

економски индекси, со цел да се покаже меѓусебната зависност и врската меѓу нив. Оваа 

анализа, исто така, претставува метод кој може да даде пристап до заедничките ефекти 

и карактеристики на индикаторите, со што тие се оценуваат преку заеднички промени и 

се предлагаат заеднички мерки за нивно подобрување. Анализата вклучува збир на 

различни индикатори собрани од неколку бази на податоци и метод кој се користи за 

корелација и анализа на различни групи на податоци, поточно методот на анализа на 

примарни компоненти (РСА). 

Постојат неколку индекси и индикатори кои се однесуваат на различни аспекти 

на квалитетот на живот, како што се демографијата, здравството, образованието, 
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животната средина, демократските права и слободата на говорот и многу други. Сите 

овие показатели имаат одредено влијание врз социо-економските услови во земјата во 

различни аспекти на општеството. Иако врската меѓу нив се смета за доста двосмислена, 

корелацијата сигурно е присутна. Целта на ова истражување е да ги потврди силните 

страни и нивоата на врските помеѓу различните показатели со користење на анализа на 

примарни компоненти. 

Податоците за PCA анализата се обезбедени од бази на податоци од Светска 

банка, Еуростат, УНДП, ОБСЕ, УНИЦЕФ, Министерството за финансии на Република 

Македонија, Народната банка на Република Македонија, Институтот за јавно здравје на 

Република Македонија и Заводот за статистика на Република Македонија. Генерално, за 

сите индикатори временските серии се однесуваат на периодот од 2009 до 2017 година. 

Анализата се спроведува во период од 9 години од 2009 до 2017 година. 

Анализа на основните компоненти (PCA) е метод на анализа кој вклучува 

наоѓање на линеарна комбинација на множество на променливи што има максимална 

варијанса и отстранување на неговиот ефект, повторувајќи го ова сукцесивно. 

Централната идеја на РСА анализата е да ја намали димензионалноста на сетот на 

податоци кој се состои од голем број на меѓусебно поврзани променливи, додека 

задржува колку што е можно повеќе од варијациите присутни во сетот на податоци. Ова 

се постигнува со трансформирање во нов сет на варијабли, главните компоненти, кои се 

некоординирани и кои се нарачани, па првите неколку ги задржуваат поголемиот дел од 

варијациите присутни во сите оригинални варијабли.41 Во овој случај, РСА се користи 

за фракција на различни социо-економски показатели за Република Северна Македонија 

во создавање на монолитна структура врз основа на нивните меѓусебни корелации. Овие 

различни фракциони групи, т.н. индикатори може да обезбедат подобра слика за 

потребните решенија со цел да се создадат решенија за подобрување на социо-

економската состојба во Република Северна Македонија. Податоците од различни 

индекси, групирани користејќи го методот на РСА, би можеле да покажат не само 

взаемна корелација, туку и позитивно и негативно влијание едни на други и/или 

отсуство на истото. Во однос на анализата на податоци од ваков вид, може да се отвори 

нова можност за креаторот на политиката, која би можела да биде целта на анализата. 

Во однос на резултатите од РСА мора да се наведе дека нивната применливост е и може 

                                                             
41  Garesh Naik, “Advances in Principal Component Analysis”, Springer Science, Australia, 2018, pg.47–69. 
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да биде многу поголема во зависност од потребата од истражувањето, овој труд само ја 

гребе површината на огромните можности на оваа методологија за анализа на податоци. 

Првиот резултат на анализата на примарни компоненти спроведена врз избраните 

социо-економски индикатори на Република Северна Македонија е корелационата 

матрица претставена подолу. Во сликата бр. 1 се прикажани корелации кои ја 

прикажуваат вистинската врска помеѓу различните социо-економски показатели. 

Највисоко поврзани меѓу нив се индикаторите за нееднаквост и индексите за 

невработеност проследени со показателот за очекуваниот животен век. Понатаму, РСА 

ја покажува природата и јачината на врската меѓу вистинските променливи. Ова е 

прилично видливо на слика бр. 1, кое го претставува хистограмот на анализата на 

примарни компоненти. 
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Четирите засебни дела на хистограмот јасно го прикажуваат групирањето на 

различните социо-економски индикатори земени предвид при анализата на примарни 

компоненти. Првата група ја сочинуваат стапката на невработеност, стапката на 

невработеност кај младото население, социјалните трансфери, стапката на самоубиства, 

прагот на сиромаштија, како и индексот на нееднаквост. Согледано должината на 

векторите од оваа група на индикатори најмало влијание имаат стапката на самоубиства 

и социјалните трансфери како процент од БДП. Интересен е фактот дека индикаторот 
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социјални трансфери нема влијание врз индексот за нееднаквост, поточно социјалните 

трансфери немаат доволно сила да влијаат на промената на индикаторот кој ја 

преставува нееднаквоста на доходот во Република Северна Македонија. Ова е 

најверојатно поради релативно малиот процент на социјални трансфери кои се упатува 

кон најзагрозените социјални случаи, поточно процентот кој се одделува од БДП за 

социјални трансфери  е премногу мал за да има какво било влијание кон социјалната 

нееднаквост на населението.  

Втората група на индикатори создадена согласно анализата на примарни 

компоненти е составена од: НЕЕТ стапка на младо население, ниво и контрола на 

корупција, трошоци за здравствено осигурување и здравствена заштита како процент од 

БДП, ранлива вработеност, ниво и контрола на корупција и учество на вработените во 

аграрни дејности како процент од вкупниот број на вработени. Најмало влијание во оваа 

група имаат индикаторите ниво и контрола на корупција и трошоци за здравствено 

осигурување и здравствена заштита како процент од БДП, сепак во центарот на 

вниманието се други два индикатори кои не припаѓаат ниту на една од двете групи, а 

тоа се стапката на раст на БДП и стапката на инфлација. Интересно е дека овие два 

индикатори кои ја покажуваат економската активност на државата немаат никакво 

влијание врз социо-економските индикатори во првите две групи добиени според РСА 

анализата. Поточно, ова означува дека растот на економијата прикажан преку стапката 

на раст на БДП не може да влијае и да ја намали стапката на невработеност (општа и на 

младото население) и социјалната нееднаквост. Неможноста да оствари какво било 

влијание врз групите на индикатори се согледува и кај инфлацијата, која нема ефект врз 

истите групи на индикатори.  

Следната група на индикатори е составена од: индикаторот за политичка 

стабилност, стапка на раст на индекс на човеков развој, општа стапка на работоспособно 

население, ефективност на владини политики како и паритет на куповна моќ на 

населението. Одново индикаторот за добро владеење, т.е. индикаторот за политичка 

стабилност се покажува како недоволно силен во врските со другите индикатори од оваа 

група за да има одредено влијание врз истите. Можеби и единствениот индикатор кој 

има влијание од индикаторите за добро владеење е индикаторот за ефикасност на 

владините политики, со што уште еднаш ни се потврдува констатацијата направена во 

претходниот дел, односно дека социо-економската ситуација во Република Северна 

Македонија е повеќе зависна од политичките пресврти и генерално политичко 



109 
 

уредување и окружување отколку од економските текови. Тоа укажува на, сè уште 

несоодветно поставен систем за социо-економско уредување, поради кои се создаваат 

големи социјални јазови помеѓу луѓето. 

Последната група на индикатори според анализата на примарни компоненти е 

составена од: Очекуван животен век, очекувани години на образование, индекс на 

човековиот развој според половите, владеење на правото, површина покриена со шуми 

како и индексот на човековиот развој прилагоден за нееднаквоста. Како индикатори со 

најслабо влијание се истакнуваат индикаторот за владеење на правото како и индексот 

за половиот развој. Последните две групи на индикатори се во обратна корелација со 

првите две при што дополнително се прикажуваат меѓусебните односи на индикаторите 

земени предвид при анализата.    

Најинтересен факт од РСА е дека чистите економски показатели, како што се 

стапката на раст на БДП и стапката на инфлација, не се поврзани со социјални 

показатели. Ова значи дека самите економски реформи или практики не можат да 

влијаат на социо-економската состојба во поголем обем за да нанесат промени. Мерките 

што би можеле да влијаат и да ги катализираат потребните промени со цел да ја подигнат 

социо-економската состојба во Република Северна Македонија на пристојно ниво, не 

треба да се разгледува во базата на економски фактори. Доказите кон оваа теорема може 

да се видат во должината на векторите за двата државни инструментални показатели, 

односно социјалните трансфери како % од БДП и трошоците за здравствена заштита 

како % од БДП. Кратките вектори укажуваат на тоа дека нема значително влијание на 

овие два фактори на другите индикатори, иако корелацијата и конекцијата несомнено 

постојат. Ова ги става во центарот на вниманието други релевантни фактори, главно, 

политички и институционални, кои се многу важни за понатамошен развој на 

предусловите за напредок на човекот. Другата страна од анализата на главните 

компоненти покажува две други групи на фактори кои имаат малку или никакво 

влијание врз претходно наведените групи индикатори. Првата група на вакви 

индикатори вклучува индикатор за политичка стабилност и стапка на раст на БДП, 

додека втората со инверзни атрибути на првата содржи само стапка на инфлација. Овие 

три индикатори немаат влијание врз претходните две групи на индикатори. Загатката од 

ваков вид може да се опише со степенот на аголот помеѓу третата групација на 

индикатори направени од анализата на примарни компоненти кој стои на околу 90 

степени. За појаснување, колку е поблизу овој агол од еден до друг вектор на индекси 
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до 90 степени, помалото е влијанието што еден индикатор може да го има врз друг. Тоа 

значи дека економските фактори како што се стапката на инфлација и растот на БДП и 

факторите за добро управување, како што е политичката стабилност, немаат директно 

влијание врз социо-економската состојба во Република Северна Македонија, според 

спроведената анализа. Ова значи дека секаква политика или мерка што се применува на 

економските показатели нема да има никакво влијание врз социјалните услови на 

Република Северна Македонија, со што ќе им овозможи на креаторите на политиките да 

најдат друго решение надвор од границите на економските фактори. Најзначајни и 

најкорелирани индикатори во овој случај се стапката на невработеност на младите, 

општата стапка на невработеност и индексот на нееднаквост што можеби ги прави и 

централни индикатори за унапредување на состојбите преку воведување на соодветни 

политики и мерки кои би требале да ја подобрат нивната состојба, но согласно анализата 

и состојбата на други останати индикатори.  
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ЗАКЛУЧОК 
 

Растот на производството долго време претставувал императив за економистите 

кои го истражувале развојот, додека користа и ефектите од зголеменото производство и 

квалитетот на живот биле маргинализирани. Со текот на време фокусот на истражувања 

се менува и човекот и неговите потреби и начинот на кој истите ги задоволува добиваат 

предимство во истражувањата. Резултат на овие тенденции е појавата на концептот на 

човеков развој, кој јасно ја дефинира основната цел на процесот на економски развој, а 

тоа е човекот и квалитетот на живот.   

Подолго време, а особено во 80-тите и 90-тите години економската наука 

посветува внимание и во истиот период сè повеќе се промовира концептот на економска 

благосостојба. Фокусот е не само постигнување на позитивен економски раст и развој, 

туку како и дали истиот ја подобрува благосостојбата на луѓето. Статистичките 

индикатори за реален БДП не можат да ја покажат реално благосостојбата на луѓето. 

Поточно, зголемениот БДП, како и пресметките за БДП per capita не се доволни за да се 

утврди квалитетот на живот. Затоа Обединетите нации во почетокот на 90-тите години 

воведуваат нови мерила за економската благосостојба. Индексот на човеков развој е 

показател кој претставува композит од три индикатори кои ги покажуваат 

постигнувањата во поглед на човековиот развој (очекувано траење на животот, 

образованието и секако економскиот параметар за БДП изразен per capita и според 

паритетот на куповната моќ PPP $). Подоцна, согледувајќи ги и другите аспекти кои се 

значајни за човековиот развој и економската благосостојба воведени се и други индекси. 

На, овој начин со статистичката база на индекси и индикатори кои го пресметуваат 

квалитетот на човеков развој се овозможува преглед на достигнувањата на човековиот 

развој, како и компарација помеѓу економиите.  

Постоењето на индикатори за човековиот развој се од посебно значење за 

политиките на една економија. Овие индикатори се обид да се измери и утврди 

социјалната димензија на економскиот развој. Врз основа на податоците од базата за 

овие индикатори се утврдува трендот и врз основа на наодите може да се издвојат 

соодветни мерки и препораки за нивно подобрување.  

Првичната слика за економската состојба во Република Северна Македонија се 

согледува преку реалниот БДП и стапката на економски раст во изминатиов период. 
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Бруто- домашниот производ изразен во апсолутна вредност во милиони денари во 

периодот од 2003 до 2017 година покажува пораст. Во 2017 година изнесува 616 600 

милиони денари и во однос на 2016 година номинално е зголемен за 37%. Но, реалната 

стапка на раст на БДП во 2017 година во споредба со 2016 година изнесува само 0,2 %.  

Анализата на стапката на економски раст на БДП во периодот од 2003 до 2017 

покажува циклични осцилации. Така, највисоко ниво од 6,5% е реализирано во 2007 

година и во следните две години бележи пад. Во 2008 година стапката на економски раст 

е 5,5% додека најголем пад се забележува во 2009 година и тоа доведува до негативна 

стапка на економски раст од -0,4%. 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. 

Стабилизацијата од кризата следуваше во следните години и економијата 

забележа позитивни промени во стапката на економски раст која во 2010 изнесува 3,4% 

и во 2011 година е намалена на 2,3%. Негативен економски раст од -0,5% е остварен во 

2012 година. Заживувањето на економијата кое е проследено со позитивни промени во 

стапката на економски раст е присутно во 2013 (2,9%), 2014 (3,6%) и 2015 (3,9%). Во 

2016 година евидентно е намалување на 2,9%, а како што претходно потенциравме во 

2017 година е 0,2%.  

Периодот на раст во годините после светската финансиска криза од 2009 година 

до 2016 година, пред сè, е резултат на порастот на бруто-инвестициите во 

градежништвото и финалната потрошувачка на домаќинствата. 

Клучен потенцијал на економскиот раст за една економија претставуваат 

човечките ресурси. Контингентот на расположлива работна сила е детерминиран од 

очекуваното траење на животот, здравствената состојба и знаењето и стекнатите 

вештини во текот на образованието. Индексот на очекувано траење на животот при 

раѓање во Република Северна Македонија се зголемува и од вредност 71,15 години во 

1990 година, во 2015 година изнесува 75,52 години. При тоа, индикаторот очекувано 

траење на животот при раѓање е основа за пресметката на индексот на очекувано траење 

на животот. Според претпоставката на минимална вредност од 20 години и максимална 

возраст на населението од 85 години, овој индекс за Република Северна Македонија 

покажува, исто така, поголеми вредности со веројатност за постигнување на највисоката 
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старосна возраст. Така, во 1990 година индексот изнесувал 0,787, во 2000 година 0,820, 

2010 година 0,841 и во 2017 година 0,859. Ова подобрување, пред сè, е резултат на 

постигнувањата во медицинските истражувања и начините на лекување, но во голема 

мера е резултат на поголемата свесност и информираност за здравиот начин на живот, 

која поттикна промена на животните навики на населението и водење на поголема грижа 

за сопственото здравје.  

Од друга страна во Република Северна Македонија критичната нумеричка 

вредност на тоталната стапка на родност изнесува 2,1 (просечен број деца кај една жена 

на фертилна возраст) со кој е осигурена проста репродукција на населението во смисла 

на обновување на генерациите. Податоците за тоталната стапка на фертилитет во 

Република Северна Македонија покажува дека во периодот од 2007 до 2017 година таа 

се движеше во интервал од 1,6 (2010) до 1,4 (2017), односно таа беше и остана под нивото 

од 2,1. Тоталната стапка на фертилитет укажува на неповолни состојби од аспект на 

проста репродукција во смисла на обновувањето на населението во земјата. Големи 

промени се забележуваат во поглед на возрасните групи на фертилното женско 

население. Фертилитетот кај жените од помладите старосни групи (до 29 години) е 

намален, а значаен пораст на раѓања се забележува кај возрасната група 30 и повеќе 

години.  Во последната деценија сигнификантни промени бележи показателот за 

живородените на мајките на возраст од 35 до 39 години (од 20,3 во 2007 на 33,1 живородени 

на 1 000 жени на возраст од 35 до 39 години во 2016 година). Особено позитивни се 

промените кај специфичната стапка на фертилитет на жените од возрасната група 15 – 19 

години, позната како стапка на раѓање на адолесцентите. Расположливите податоци за 

Република Северна Македонија покажуваат дека таа бележи континуирано намалување и 

во последната деценија е во интервал од 20,5 (2007) до 16,0 живородени деца на 1 000 жени 

на возраст 15 – 19 години (2016 година).  

Трошоците за здравствени добра и услуги изразени како % од БДП во Република 

Северна Македонија се значително ниски. Според расположливите податоци во 

периодот од 2000 до 2015 година, најниска вредност се забележува во 2000 година од 

3,9%, во 2005 година е највисок процент од 8,4% и од тогаш до 2015 постојано се 

намалува и во 2015 година изнесува 6,1% од БДП на Република Северна Македонија. 

Овие податоци се пониски споредено со земјите од поранешна Југославија, и секако и 

во споредба со групата земји со високо ниво на човеков развој.  
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Анализираните показатели за самоубиствата се уште еден специфичен аспект кој 

има голема улога за контингентот на човечките ресурси на една земја. Податоците за 

самоубиствата се значаен индикатор на социо-економскиот развој и квалитетот на 

живот. Самоубиствата влијаат на демографскиот контингент на една економија и се 

особено значајни доколку се анализираат од аспект на менталното здравје на 

населението. Во последната деценија во Република Северна Македонија самоубиство 

извршиле 1 576 лица.  Посматрано по години бројот и стапката  на самоубиства 

забележаа осцилирачки тренд. Според структурата на самоубиствата доминантно е 

учеството на мажите, додека според старосните групи најмногу самоубиства се 

евидентирани во старосната група над 55 години. Како значаен успех се смета 

намалувањето на самоубиства на младите лица на возраст до 34 години, при што 

нивното учество во вкупниот број на самоубиства се намали од 20,8% (2007) на 7,2% 

(2017 година). 

 Анализата на аспектите кои влијаат на расположливоста со човечки ресурси на 

една економија се надополнува со образованието. Население богато со знаење и 

вештини е огромен потенцијал за економијата. Параметрите за образованието во 

Република Северна Македонија кои се земени предвид во ова истражување се 

однесуваат на индексот на образование и очекуваните години на школување. Генерално 

податоците за очекуваните години на школување покажуваат дека во Република Северна 

Македонија просечно 12 години се очекувани години на школување. Во 1990 година 

просечно 10,3 години населението поминувало во школување, а во 2017 година овој 

просек изнесува 13,3 години. Ова е, пред сè, резултат на спроведените реформи на 

образовниот систем во Република Северна Македонија, каде со воведувањето на 

задолжително основно деветгодишно образование, се воведе и задолжително средно 

образование.  

 За постигнување на целта на ова истражување посебно значајни се сознанијата 

добиени од анализата на работоспособното население на Република Северна 

Македонија. Така анализата на активноста на работоспособното население, 

вработеноста и невработеноста, како и неактивното младо население во Република 

Северна Македонија е основа за детектирањето на проблемот на сиромаштијата и 

нееднаквоста, како и  дефинирање на ранливите категории на сиромашни лица во 

Република Северна Македонија.   За да може да се утврди во која мера населението на 

работоспособна возраст е ангажирано како работна сила, се користи таканаречената 
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стапка на активност на работоспособниот контингент или стапка на економска 

искористеност на работоспособниот контингент. Општата стапка на активност на 

работоспособниот контингент го претставува степенот на искористеност на 

работоспособниот контингент и се пресметува како сооднос на економски активното 

население (работната сила) на работоспособна возраст и вкупното работоспособно 

население. 

  Во Република Северна Македонија општата стапка на активност на населението 

во периодот од 2007 до 2017 година се движи околу 60% од работоспособното население 

и е во благ пораст (62,8% во 2007 и 65,3% во 2017 година). Споредено со земјите на ЕУ– 

28 е релативно помала затоа што истата во ЕУ-28 во анализираниот период се движи во 

интервал од 70,4% (2007) и 73,4% (2017). Во поглед на половата структура поголема е 

активност на машкиот контингент и изнесува околу 70% од вкупното машко 

работоспособно население, што речиси е еднаква со нивото на земјите од ЕУ – 28. 

Поголеми осцилации се присутни кај стапката на активност на женскиот 

работоспособен контингент, при што во 2007 година изнесувала 50.4% (РМ) и 63.2% 

(ЕУ – 28). Оваа разлика е уште поголема во 2017 година (16 процентни поени), при што 

стапката изнесувала 51.7% и 67.9%, респективно.  

Вработеноста во Република Северна Македонија континуирано се зголемува, 

како кај мажите, така и кај жените. Притоа, овој индикатор кај вкупното население се 

зголемил од 40.7% (2007) на 50.5% (2017 година), кај мажите од 48.8% на 60.5%, а кај 

жените од 32.3% на 40.3%, респективно по години. Иако има тенденција на постојан 

пораст, стапката на вработеност во земјава сè уште е на релативно пониско ниво 

споредена со онаа на ниво на ЕУ-28, каде во 2017 година изнесувала 67.7% (вкупно 

население), 73.0% (мажи), 62.5% (жени). Од друга страна, податоците за невработеност 

покажуваат подобрување во поглед на намалување на бројот на невработени лица, а исто 

така, намалување е присутно кај стапката на млади невработени лица. Посебно, значајно 

се податоците од НЕЕТ индикаторот (NEET – Not in Employment, Education or Training) 

кој го опфаќа младото население кое не е вработено (односно е невработено или 

неактивно) и кое не е во процес на образование или обука. Со други зборови, овој 

индикатор го опфаќа младото население кое се смета за најранлива категорија, не само 

од причина што е невработено, туку и затоа што истото (или дел од него) нема можности 

за учење или не сака да се вклучи во образовниот процес. Нивниот опфат во образование 

и/или обука би придонел за надградба на човековиот капитал и следствено би ги 
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зголемил можностите за вработување на подобро работно место, потоа за остварување 

на повисоки приходи и поголема продуктивност, како и за унапредување на 

општествениот статус. Младото население кое рано го напуштило процесот на 

образование и обука се смета за ранливо, бидејќи се соочува со предизвици, не само при 

влез при пазарот на труд, туку и во текот на економската активност, како резултат на 

недостаток на потребни квалификации за напредување во кариерата и професионален 

развој.    

Расположливите податоци за невработеноста и неактивноста на помладото 

население во Република Северна Македонија покажуваат дека НЕЕТ-стапката за 

младите на возраст од 15 до 24 години има тенденција на континуирано намалување (од 

33.1% во 2007 на 24.9% во 2017 година). Вредностите на овој индикатор на ЕУ – 28 ниво 

кој ги опфаќа неактивното младо население.  

Независно од трендот на намалување, денес околу две петтини од младите (20 – 

34 години) ниту се вработени, ниту се во процес на образование и обука. Невработеноста 

останува доминантен фактор за високата НЕЕТ-стапка, а порастот на застапеноста на 

неактивното младо население имплицира неповолни промени, во смисла дека се 

зголемува делот од младите кои остануваат надвор од пазарот на трудот во 

најпродуктивниот период од животот. 

Ваквата општа состојба со реалниот БДП, како и активноста и вработеноста на 

населението во Република Северна Македонија се реална основа зошто најмногу 

внимание во истражувањето се посветува на индикаторите и индексите кои ја 

прикажуваат сиромаштијата и нееднаквоста. Согласно социо-економската состојба 

Република Северна Македонија е рангирана како средно високодоходовна земја, со 

низок раст соочена со висока стапка на невработеност и со предизвикот за подобрување 

на квалитетот на живот. Подобрувањето во поголем дел од презентираните показатели 

е присутно, но недоволно и бавно за да има некаков реален ефект врз благосостојбата на 

населението. Показателите од втората група на анализирани индикатори кои се 

однесуваат на сиромаштијата и нееднаквоста за Република Северна Македонија и покрај 

благото подобрување на повеќето од нив, се далеку под просекот на земјите од 

Европската Унија,. 

 Според податоците за индексот на човеков развој Република Северна 

Македонија е земја со високо ниво на човеков развој и при рангирањето се наоѓа на 80 
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позиција  (од вкупно 189 земји) според извештајот за човеков развој на Обединетите 

нации. Податоците за индексот на човеков развој прилагоден според нееднаквоста 

зборуваат дека постигнатото ниво на човеков развој релативно еднакво е распределено 

помеѓу населението.  

Според податоците индексот на човеков развој прилагодени за нееднаквоста и 

индексот на човеков развој не покажуваат голема разлика и генерално укажуваат дека 

постои разлика во распределбата на достигнувањата на човековиот развој, но разликата 

не е голема. Податоците за индикаторот за распределбата на човековиот развој според 

половите (GDI) во периодот од 2011 до 2017 година ја определуваат земјата во 

категоријата со средно ниво на еднаквост во распределбата помеѓу половите (во 2011 – 

5,7, во 2015 – 5,2 и во 2017 година 5,4). 

Овие индикатори зборуваат за остварени високи рангирања на постигнувањата 

во поглед на човековиот развој. Тоа значи дека, здравјето изразено преку очекуваното 

траење на животот, образованието, искажано како очекувани години на школување и 

процена на приходот како показател на животниот стандард на населението во 

Република Северна Македонија покажуваат релативно високи вредности и ја рангираат 

земјата во групата на земји со високо средно ниво на човеков развој. Од друга страна, 

општо е сознанието дека Република Северна Македонија е социјално сегрегирана земја 

на доходно ниво каде повеќе од 20% од жителите се наоѓаат под прагот на сиромаштија. 

Социјалната помош која, исто така, се наоѓа под нивото кое се исплаќа во земјите на 

европската унија и земјите од регионот (гледано според стапката на буџетски расходи 

за социјална помош, пензиско и здравствено осигурување), не е доволна да го премости 

јазот на распределба на доходот во општеството. Сиромаштијата е проследена со 

нееднаквост.  Највисок просечен раст на индексот на нееднаквост на приходите, GINI  

индексот, во Република Северна 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 GINI укажува на натамошно зголемување на нееднаквоста во 

приходите, што може да претставува закана за одржлив раст на економиите и 

социјалната благосостојба на земјите. Во 2015 година изнесува 35,6. 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.  
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Третата група на индикатори, индикаторите за одржлива животна средина и 

екологија, покажува истовремено декаденција и раст на одредени фактори различни по 

влијание и состојби кои ги одразуваат. Сепак генералната слика за состојбите е дека тие 

постепено се влошуваат, повеќето и до алармантни состојби (како квалитетот на 

воздухот во целата држава, намалувањето на бонитетот и квалитетот на плодните 

земјишта). Одговорноста покрај во климатските промени треба да се бара и во негрижата 

и немањето на соодветна стратегија за управување со животната средина. Реалноста е 

дека повеќето од овие индикатори се во рамките на просекот на земјите од Европската 

Унија, но проблемот е што тие имаат надолна линија на развој, односно генерално 

бележат пад во периодот земен предвид при анализата. 

Индикаторите од групата за добро владеење според општите вредности 

укажуваат на слаб развој и недоволен раст за промени. Повеќето од нив дури се 

вреднувани и како индикатори кои имаат негативно влијание врз општествените 

процеси, но сепак нивното ниво на импакт се движи на границата каде влијанието е 

ограничено.  

Изработената анализа на основните компоненти (PCA) која како метод вклучува 

наоѓање на линеарна комбинација на множество на променливи што има максимална 

варијанса и отстранување на неговиот ефект, има цел да ја намали димензионалноста на 

сетот на податоци кој се состои од голем број на меѓусебно поврзани променливи. 

Генералниот заклучок од РСА е дека економските показатели, како што се стапката на 

раст на БДП и стапката на инфлација, не се поврзани со социјални показатели. Ова значи 

дека самите економски реформи или практики не можат да влијаат на социо-

економската состојба во поголем обем за да предизвикаат значителни промени. 

Доказите кон оваа теорема може да се видат во должината на векторите за двата државни 

инструментални показатели, односно социјалните трансфери како % од БДП и 

трошоците за здравствена заштита како % од БДП. Кратките вектори укажуваат на тоа 

дека нема значително влијание на овие два фактори на другите индикатори, иако 

корелацијата и конекцијата несомнено постојат. Ова ги става во центарот на вниманието 

други релевантни фактори, главно, политички и институционални, кои се многу важни 

за понатамошен развој на предусловите за напредок на човекот. Тоа значи дека 

економските фактори како што се стапката на инфлација и растот на БДП и факторите 

за добро управување, како што е политичката стабилност, немаат директно односно 

имаат ограничено влијание врз социо-економската состојба во Република Северна 
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Македонија, според спроведената анализа. Ова значи дека секаква политика или мерка 

што се применува на економските показатели нема да има никакво или ќе има 

ограничено влијание врз социјалните услови на Република Северна Македонија, со што 

ќе им овозможи на креаторите на политиките да најдат друго решение надвор од 

границите на економските фактори. Најзначајни и најкорелирани индикатори во овој 

случај се стапката на невработеност на младите, општата стапка на невработеност и 

индексот на нееднаквост што можеби ги прави и централен индикатори за унапредување 

на состојбите преку воведување на соодветни политики и мерки кои би требале да ја 

подобрат нивната состојба, но согласно анализата и состојбата на други останати 

индикатори.  
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