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ПОЛИТИЧКА АНАЛИЗА 

 

 

Социјална слика на Република Македонија во 2012 

 

Зошто сме на прво место во светот по мизерија и  

како да им се помогне граѓаните? 
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Резиме 

 

Влијателниот “Економист„ на почетокот на 2012 година ја стави Македонија на 
прво место во светот според индексот на мизерија.  

Оваа анализа ја потврдува констатацијата дека животот станува се потежок за 
граѓаните во Р. Македонија. Трошоците за живот се зголемуваат, сиромаштијата се 
проширува и се продлабочува, невработеноста не се намалува, како што не се 
намалуваат и непотребните буџетски трошоци.  

Од друга страна три четвртини од семејствата можат да си дозволат само храна и 
да покријат сметки за домување, повеќе од половина од граѓаните сметаат дека 
власта го троши буџетот во своја корист, а две третини велат дека владата лошо се 
справува со сиромаштијата и невработеноста. 

Негативните социјални трендови ја разоруваат социјалната кохезија.  

На краток рок за да се подобри социјалната слика и да се намали социјалниот 
револт предлагаме  законот за минимална плата да се применува за сите дејности, 
веднаш, и да се отворат “SОS социјални продавници”.  

На долг рок, Р. Македонија мора да воведе прогресивно оданочување за да се 
намали социјалната нееднаквост. 
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Вовед 

Животот во Република Македонија 
станува сè потежок. Животниот стандард на 
граѓаните е во континуиран пад. Животниот 
стандард најчесто се мери преку индексот 
на трошоци на живот, стапките на 
сиромаштија, невработеност и стапката на 
инфлација. На пример, светски познатиот и 
влијателен „Економист“ ги комбинира 
стапките на невработеност и инфлација за 
да го пресмета индексот на мизерија. 
Користејќи го овој метод „Економист“ на 
почетокот од 2012 година покажа дека 
Република Македонија е на прво место во 
светот по мизерија.  

Тоа беше повеќе од доволна 
провокација за оваа анализа. Сакавме да 
видиме какви се реалните социјални и 
економски услови во кои живеаат 
граѓаните во Република Македонија и 
какви се нивните перцепции поврзани со 
тоа и релевантните политики. Во анализата 
во предвид ги зедовме сите податоци кои 
се јавно расположиви, а пред се 
податоците од Државниот завод за 
статистика. Покрај тоа за компаративна 
споредба на перцепцијата на овие 
трендови со ставовите на граѓаните 
направивме и телефонска анкета.  

Анкетата која ја спроведе 
Институтот за социјална демократија 
„Прогрес“ опфати повеќе прашања кои ги 
измерија перцепциите на населението во 
однос на актуелните социјални трендови и 
нивното влијание на стандардот на живот 
во Република Македонија. Анкетата беше 
спроведена телефонски од 17 до 19 
февруари 2012 год. Со случаен избор 
опфатени беа 1,116 испитаници, независно 
од нивната политичка, национална или 
социјална припадност. Темите на кои 
одговараа испитаниците беа: висината на 
доходот и задоволување на потребите за 
живот, користењето на државниот буџет и 

справувањето на власта со сиромаштијата. 
Резултатите се подложни на статистичка 
грешка од +/- 3 %, а сите важни 
демографски каратеристики се во анексот 
на оваа анализа. 

Нашето истражување ја потврдува 
загриженоста. Заклучокот е дека граѓаните 
на Р.Македонија сè потешко живеат, што се 
гледа преку намалениот животен стандард. 
Забележуваме дека платите не можат да 
држат чекор со драстичното зголемување 
на трошоците на животот кои се евидентни 
во минатиот период. Исто така, расте и 
бројот на сиромашни лица, а во исто време 
присутен е тренд и на поголемо 
осиромашување на сиромашните. Од 
аспект на јавните перцепции на 
социјалните трендови, анкетата ни 
овозможи доста пластичен увид во 
социјалната слика на Република 
Македонија.  

Најголемиот број од анкетираните 
во спроведената анкета (46,8%) изјавиле 
дека месечните примања не им се доволни 
за ништо повеќе од подмирување на 
трошоците за храна и сметки. Исто така, кај 
граѓаните е забележително огромното 
незадоволство од трошењето на 
буџетските средства, односно дури 54,2% 
од анкетираните изјавиле дека буџетските 
средства владата ги трошела за свои цели, 
а не за целите на граѓаните, додека само 
18,5% од анкетираните ги поддржувале 
буџетските трошења.  

На полето на сиромаштијата и 
невработеноста граѓаните уште поостро 
протестирале, односно 64,5% од 
анкетираните изјавиле дека мерките што ги 
презема владата на овој план не даваат 
резултати, наспроти 21,1% кои го сметале 
спротивното. На крајот, земајќи ги во 
предвид претходните заклучоци, не може, 
а да не се спомене зголеменото 
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незадоволство кај граѓаните кои сè повеќе 
се спремни истото да го изразат на 
социјални протести. Загрижувачки податок 
е дека 42,2%, односно повеќе од половина 
од оние кои завземале став по ова 
прашање, би го изразиле своето 
незадоволство спрема Владата на 
социјални протести, наспроти 41,3% кои би 
избегнале собирања од ваков вид.  

Негативните социјални трендови сé 
повеќе ја разоруваат социјалната кохезија. 
Пред незадоволството да ескалира во 
социјални протести, во најскоро време 
потребно е да се превземат мерки кои ќе 
ги спречат овие негативни трендови и 
натаму да се интензивираат.   

 
За надминување на овие проблеми 

ги препорачуваме следните краткорочни 
мерки: 

1) Законот за минимална плата 
веднаш да стапи на сила во сите дејности.  

Како што знаеме во најзасегнатите 
индустрии (текстилна, чевларска и 
обработка на кожа), минималната плата од 
8.050 денари е одложена за 
имплементација во 2015 година, а токму 
вработените во овие индустрии се 
најзасегнатите, односно имаат најнизок 
личен доход. 

2) Отворање на т.н. “SОS Социјални 
Продавници” во кои примателите на 
социјална помош би можеле да ги купуваат 
најнеопходните производи по пристапни 
цени. 

Долгорочно, во Р. Македонија мора 
да се воведе прогресивен данок. Само така 
може да се намали социјалната 
нееднаквост и да се добијат средства за 
помош на најзагрозените социјални слоеви 
во Република Македонија.

 

 

Влошениот стандард преку бројки 

Индексот на трошоците на живот е 
првиот индикатор кој би требале да го 
земеме во предвид во формирањето на 
глобален став за трендовите поврзани со 
стандардот на живот во една земја. Воедно 
тоа е и коефициент кој е редовно 
пресметуван од Државниот завод за 
статистика (ДЗР).  

Во јануари 2012 во однос на јануари 
2011, трошоците за живот во Р.Македонија 
се пораснати за 3,19%. Трошоците за живот 
во јануари 2011 во однос на јануари 2010 
биле повисоки за 3,08%, а пак во 2010 
година земена во целост, трошоците биле 
повисоки за 1,6% во однос на 2009.1

                                                           
1  Пресметано според “Калкулатор за 
трошоци на живот”, во склоп на интернет 
страницата на ДЗР 

  

Освен тоа, според ДЗР, трошоците 
за струја за помалку од една година (во 
периодот април 2011 – јануари 2012) се 
зголемени за 12,3%. Од друга страна 
трошоците за парно греење во градот 
Скопје во просек се зголемени за 21% за 
помалку од една година. Во согласност со 
тоа, според последното соопштение на 
Албанскиот Регулаторен Завод за 
Енергетика, Македонија со просечна цена 
од 6,78 евроценти за киловатчас, по 
Албанија (7,21 евроценти за  киловатчас), 
плаќа најскапа струја во регионот на 
Западен балкан и овој тренд ќе биде 
проследен со уште поголеми поскапувања 
поради извесната либерализација на 
пазарот на електрична енергија.  
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Најефтина струја  на Балканот 
плаќаат граѓаните на Косово 4,95 
евроценти, по кои следуваат Србија со 5,81 
и БИХ со 5,42 евроценти за киловатчас.  

Од една страна, трошоците на 
живот во РМ драстично и во континуитет се 
зголемуваат, заедно со инфлацијата и 
приватната задолженост на граѓаните. Од 
друга страна големата невработеност не се 
намалува, а на тоа се надоврзува и фактот 
што просечната плата е во релативна 
стагнација во последните две години и 
изнесува 20.798 денари за месеците 
Септември 2011 - Ноември 2011.2

Зголемувањето на трошоците на 
животот со кои се соочуваат граѓаните 
придонесуваат за се поголемото 
осиромашување на граѓаните во РМ. Јасно 
е дека стандардот на живот во РМ не може 
да држи чекор со зголемувањата на 
трошоците, така што едно просечно 
семејство едвај врзува крај со крај.  

  

 
Стандардот на живот изразен преку 

износот на потрошувачката кошничка 
претставува уште еден индикатор кој 
сведочи за негативните социјални 
трендови во државава. Овој показател ги 
покажува трошоците за храна и пијалоци 
на едно просечно четиричлено семејство. 
Според ДЗР за последниот квартал од 2010 
година трошоците на едно просечно 
семејство изнесувале од 57,5% до 58,8% од 
просечната плата во Република 
Македонија.  

Кога овој податок ќе го поврземе со 
индикаторите на невработеноста 
(подетално опишани подолу) и фактот дека 
голем број од македонските семејства 
живеат со една плата, тогаш ни станува 
јасно дека на голем дел од семејствата во 
Македонија, покрај задоволувањето на 

                                                           
2  Соопштение на ДЗС број 4.1.12.07 од 
27.01.2012 година 

потребите за прехрана и плаќањето на 
режиските трошоци не им останува многу.  

Денес ситуацијата е сигурно е уште 
подраматична ако се имаат во предвид 
последните серии на зголемувања на 
цените на на почетокот од 2011 год кои сè 
уште траат.  

Така на пример, според 
соопштението на ДЗР бр 4.1.12.03, во 2011 
година во однос на 2010 се забележува 
зголемување најмногу кај прехранбените 
производи и тоа за 6,2 %.  

Кај прехранбените артикли 
најголемо зголемување бележат: масло и 
маснотии за 23,6%, леб и жита за 10,9%, 
овошје за 4,7%, млеко, сирење и јајца за 
4,5% и месо за 2,7%.   

Да наведеме и дека за жал, ДЗР од 
2011 веќе не ја пресметува потрошувачката 
кошничка поради “погрешните толкувања 
од јавноста”. ДЗР тврди дека сé уште нема 
споредлив индикатор со кој би се споредил 
Македонскиот стандард со Европските 
земји.
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Графикон 1. Индекс на трошоци на живот од 2000 до 2010 

 

 

Извор: Индекс на трошоците на живот во периодот 2000 – 2010 год, превземено од “Македонија во бројки 2011”, 
извештај на Државниот Завод за Статистика. 

 

 

 

Влошениот стандард се одразува во перцепцијата на граѓаните 

 

Нашите резултати од анкетата ги 
потврдија статистичките податоци од 
Државниот завод за статистика. 
Резултатите покажуваат дека перцепциите 
на испитаниците главно се поклопуваат со 
фактичката состојба за  влошениот животен 
стандард измерен од статистика. 

Во однос на прашањето “Што може 
Вашето семејство да си дозволи со 
месечните примања”, најголемиот број од 
испитаници (46,8%) одговориле дека можат 
да ги подмират трошоците за храна и 
домување.  

Трошоците за храна, домување и 
други неопходни производи можеле да си 
ги дозволат 18% од испитаниците, а само 
5,4% одговориле дека можат да си 
дозволат сè што ќе посакаат.  

Загрижувачки процент (27,9%) од 
испитаниците одговориле дека нивните 
месечни примања се доволни само за 
подмирувања на трошоците за храна. Овој 
процент на одговори на испитаниците чии 
приходи се доволни да се купи само храна, 
коинцидира со индексот на сиромаштија 
кој во Р.Македонија изнесува околу 31%. 
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Доколку ја вклучиме возрасната структура 
на испитаниците, најпесимистички се 
перцепциите на испитаниците кои 
припаѓаат на возрасната група од 40-49 
годишна возраст од кои 32,1% имаат 
примања колку да ги покријат само 
трошоците за храна.  

Најголем процент од анкетираните 
на возраст од 18-39 годишна возраст (52%) 
одговориле дека примањата им се доволни 
да ги покријат трошоците за храна и 
домување.  

Најоптимистички биле перцепциите 
на анкетираните на возраст од 18-29 
години од кои 9,3% одговориле дека можат 
да си дозволат сè што сакаат. Ова е во 
голема контрадикција на стапката на 
невработеност на оваа возрасна група која 
според ДЗР изнесува околу 45%.  

Имено, додека младите од земјите 
на ЕУ и САД почнуваат да заработуваат на 
20 годишна возраст (додека студираат) и 
почнуваат да градат посериозна кариера од 
22-25 годишна возраст, кај нас оваа група 
население е издржувано население. 
Процентот од 9,3% најверојатно се должи 
на дел млади кои се издржувано градско 
население чии родители остваруваат 
повисок доход. 

Што се однесува до заработката на 
анкетираните кои се сегментирани по 
степенот на образование, резултатите се 
прилично логични.  

Анкетираните со понизок степен на 
образование имаат пониски можности, а 
оние што се пообразовани, сметаат дека 
можат да си дозволат повеќе, што се 
поклопува со фактичката состојба со 
платите според степенот на образование во 
Р. Македонија.  

Најголемиот број на анкетирани 
кои имаат незавршено и завршено основно 
образование можат да си дозволат 
покривање само на трошоците за исхрана, 
и оваа бројка се движи од 43,8% до 50,7%, 
за првата, односно втората категорија.  

Најголемиот процент на 
испитаници кои имаат завршено средно 
образование и факултет, пак, имаат 
приходи кои се доволни да ги покријат 
трошоците прехрана и за домување (од 
50,4% до 46,5%).  

Од испитаниците со високо 
образование 29,3% можеле покрај храна и 
сметки да си дозволат купување на 
дополнителни неопходни производи, 
додека само 9,4% од оваа категорија 
можеле да си купат сè што сакаат.
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Графикон 2. Одговор на прашањето „Што може да си дозволи Вашето семејство со месечните примања„ според 
работниот статус 

 

Извор: Телефонска анкета на Прогрес, 17-19.02.2012 

 

Горниот графикон ги прикажува 
резултати сегментирани според работниот 
статус. За семејствата кои имаат еден или 
повеќе невработени, семејните примања 
во најголем процент испитани се доволни 
да ги покријат само трошоците за прехрана 
и прехрана и домување (41,8% - 42,8%).  

Дел од оваа група чија 
невработеност е од доброволен карактер, 
можат да си дозволат сè што ќе посакаат 
(2,5% од невработените). Од вработените, 
најлоша е состојбата на анкетираните кои 
живеат од земјоделството, односно 54,5% 
од испитаниците кои се занимаваат со оваа 
дејност можат да си ги покријат трошоците 
само за храна.  

Само 27,3% од земјоделските 
семејства можеле да ги покријат 
трошоците за храна и домување, додека 
никој од нив, (за разлика од дел од 

невработените), не можел да си овозможи 
сè што ќе посака.  

Ова се должи на тоа што 
земјоделските површини се расцепкани, 
производствените процеси се застарени и 
производството на храна во голем дел е за 
покривање на потребите за личната 
потрошувачка.  

Очекувано, во најголем дел, 
пензиите на пензионерите им се доволни 
само да ги покријат трошоците за храна и 
домување. Помеѓу вработените во 
државната администрација и оние 
вработени во приватниот сектор разликите 
се безначајно мали (се движат во 
границите од околу еден до процент во 
рамките на иста категорија).  

Најголем дел од испитаниците од 
овие две категории со својот доход можат 
да ги задоволат трошоците за храна и 
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домување (51,1% - 52,4%), а само 24,5%, 
односно 23,2% од оваа категорија можат да 
си дозволат купување и на други 
неопходни добра.  

Кај сопствениците на приватни 
бизниси постои очекуван диспаритет во 
перцепцијата на куповната моќ, односно 
иако најголемиот дел од анкетитаните 
изјавиле дека доходот има е доволен само 
за храна и домување (сопственици на 
фирми од еден или малку вработени 
претежно со цел самовработување), 14,3% 
од оваа категорија изјавиле дека можат да 
си дозволат сè што ќе посакаат 
(сопственици на поголеми бизниси).  

Резултатите од анкетата според 
етничкиот состав на населението покажува 
дека поголемиот дел од Македонците, 
Турците, Србите и Власите можат да ги 
покријат трошоците само за храна и 
домување, додека поголемиот дел од 
Албанците и Ромите можат да ги покријат 
само трошоците за храна. Ромите, според 
оваа анкета се најсиромашна етничка група 
во Македонија во која 72,2% можат само да 
се прехранат во месецот. Анкетата 
покажува дека иако само 20,9% од 
Македонците можат да си дозволат 
купување и на други неопходни добра, а 
само 6,6% се богати да си дозволат сè што 
сакаат, сепак, Македонците живеат 
подобро од втората по бројност заедница 
во Македонија – Албанците кои имаат 
процент на “богати” 2,3% (оние што можат 
да си дозволат сè што ќе посакаат). Србите 
и Македонците, според анкетата имаат 
многу блиски резултати кои се во рамките 
на статистичките грешки.  

Податоците за перцепираниот 
стандард во однос на реалните плати е 
одличен индикатор за перцепциите на 
граѓаните на РМ на економската состојба и 
куповната моќ што ја имаат со нивната 
плата. Иако информациите за перцепциите 
на граѓаните од анкетата варираат, 

присутен е еден тренд кој горе-долу 
веродостојно ја прикажува куповната моќ 
на граѓаните.  

Речиси 60% од анкетираните чиј 
месечен семеен приход изнесува до 10.000 
денари рекле дека приходот им стига само 
за храна. Доколку овој податок го поврземе 
со фактот дека последната пресметка на 
потрошувачката кошничка од ДЗР изнесува 
12.342 денари, тогаш може да 
претпоставиме дека овие семејства живеат 
под линијата на сиромаштијата. Мала 
олеснителна околност е што дел од овие 
семејства се земјоделски кои сами 
произведуваат храна, така што дел од 
трошоците за храна веројатно ги покриваат 
со сопствено производство. Најголемиот 
дел од анкетирани со месечен доход од 
10.000 ден до 40.000 ден изјавиле дека 
семејниот доход им е доволен да ги 
покријат трошоците за храна и домување, а 
оние со доход над 40.000 денати, во 
главно, можеле да си дозволат и купување 
на останати неопходни добра. 18,3% од 
оние семејства со доход над 40.000 денари 
месечно изјавиле дека можат да си 
дозволат се што ќе посакаат. Овие 
резултати се прикажани во графиконот 3. 

Очекувано, во зависност од местото 
на живеење, најлошо се живее во селата, 
додека во помалите и поголемите градови 
се живее многу скромно, скоро со 
идентичен стандард на живот во двете 
средини. Најдобро се живее во Скопје, но 
сепак скромно. Во Скопје, најголемиот 
процент на населението (45,4%) со својот 
семеен буџет само ги задоволува 
трошоците за храна и домување; 28,8% од 
населението може да си дозволи и други 
неопходни добра, додека 9,2% од 
граѓаните на Скопје можеле да си дозволат 
сè што ќе посакаат. 
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Графикон 3. Одговор на прашањето „Што може да си дозволи Вашето семејство со месечните примања„ според 
месечниот семеен доход 

 

Извор: Телефонска анкета на Прогрес, 17-19.02.2012 

 

 

Зголемено осиромашување на граѓаните: Тренд во последните години 

Сиромаштијата, како најсериозен 
проблем веќе подолго време во Република 
Македонија, драстично го намалува 
животниот стандард на населението. Веќе 
постоечката висока стапка на сиромаштија 
уште повеќе се зголеми во последните 
неколку години поради влијанието на 
светската економска криза на 
макроекономските индикатори како што се 
опаѓањето на растот на економијата 
(намалување на БДП од 0,9% во 2009 год и 
ниската стапка на раст на БДП од 1,8% во 
2010 год).  

Меѓу факторите кои влијаат на 
намалувањето на стандардот на 
населението се главно невработеноста, 
која што е константно присутна во 

Македонија со стапка од околу 30%, 
понатаму порастот на индексот на цените 
на мало кои бележат тренд на зголемување 
од околу 2,6% во 2010 и над 4% во првите 
три квартала од 2011, драстичниот пораст 
на трошоците за живот предизвикани од се 
поголемите поскапувања на режиските 
трошоци (поточно струјата и парното 
греење), изразени преку зголемувањето на 
стапката на инфлација (посебно во првиот и 
вториот квартал на 2011 год со соодветни 
стапки на инфлација од 5,2% и 4,1%) и 
други феномени кои покажуваат помало, 
но забележливо влијание на стандардот.  
Сиромаштијата како исклучително 
негативен социјален феномен се повеќе 
зема замав. 
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Графикон 4. Индекси на сиромаштија (збирен индекс и длабочина на сиромаштијата) 

 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 
Сиромаштијата се мери преку 

вкупниот збирен индекс и индексот на 
длабочината на сиромаштијата. Овие 
показатели се засновани на линијата на 
сиромаштија, што го претставува доходот 
на едно семејство кој е потребен да се 
обезбедат најнеопходните потреби за 
живот на неговите членови.  

Линијата на сиромаштијата во 
државата е дефинирана на ниво на 70% од 
медијалната еквивалентна потрошувачка, 
односно претставува процент на лица чии 
приходи се под нивото од 70% од 
медијалната (средната) еквивалентна 
потрошувачка. Оние семејства кои живеат 
под оваа доходна линија се класифицирани 
како сиромашни.  

Трошоците кои се потребни да се 
обезбедат најнеопходните потреби за 
живот, претставуваат трошоците кои едно 
семејство ги издвојува за купување на 
неопходните прехранбени и 
непрехранбени производи и услуги.  
 Горенаведените индикатори на 
сиромаштијата се загрижувачки. Имено, 

вкупниот збирен индекс кој покажува 
колкав процент од жителите живеат под 
линијата на сиромаштија изнесува 31% за 
2010 година, што значи дека толкав 
процент од граѓаните на Р.Македонија не 
биле во состојба да ги задоволат 70% од 
неопходните потреби за живот на едно 
просечно македонско семејство.  

Оваа вредност е речиси 
непроменета од 2008 и 2009 година, а со 
последните покачувања на режиските 
трошоци (особено поскапувањата на 
парното и струјата), во 2011, а и тековната 
2012 год, овој коефициент се очекува да 
бележи тренд на уште поголемо 
влошување.  
 За потврда на константираната 
ситуација, во прилог можеме да ги земеме 
и вредностите на индексот на длабочината 
на сиромаштијата кој ни кажува колку 
сиромашни се сиромашните, односно 
просечно колку проценти е потребно да се 
зголеми доходот на сиромашните кои 
живеат под линијата на сиромаштијата, за 



13 
 

да ја достигнат линијата на сиромаштијата 
(да не бидат повеќе сиромашни).  

Овој индекс во периодот во кој ДЗР 
обезбедува податоци (до 2010 год) бележи 
тренд на зголемување, односно сè повеќе 
се потенцира класното раслојување и 
сиромашните стануваат посиромашни.  

Така, овој индекс се движи од 9,2% 
во 2008, се зголемува на 10,1% во 2009, за 

да достигне 10,9% во 2010 год. Последните 
огромни поскапувања на трошоците за 
струја и греење, за жал веројатно ќе го 
зголемат бројот на сиромашни. Со тоа 
директно ќе се влоши социјалниот 
диспаритет.  

Затоа реално е да се очекува дека 
во 2012 година сиромашните во Република 
Македонија ќе стануваат се посиромашни. 

 
 

Република Македонија има рекордна невработеност во регионални и светски рамки 

Невработеноста е клучен фактор кој 
влијае на нискиот стандард во Р. 
Македонија. Стапката на невработеност 
пресметана од ДЗР во третото тримесечје 
на 2011 (последна расположлива 
информација) изнесува 31,2% од 
работоспособното население3

Стапката на невработеност во  
Македонија во периодот од 2008 до 2011 
не се намалила под 30%. Причина за оваа 
бројка претставува пред се високиот 
процент на сивата и црната економија, 
партизацијата на вработувањата, ниското 
ниво на економска активност, светската 
рецесија, големата бројка на 
висококвалификувана работна сила која не 
прифаќа вработување кое не е во 
согласност со нивото на образование, 
неквалификуваната возрасна работна сила 
и др. 

, бројка која 
не се намалила значително во последните 
години.  

 Пред се загрижува стапката на 
невработеност на младата квалификувана 
работна сила која треба да претставува 
мотор на економскиот раст. Според 
заводот, 44,6% (половина) од населението 
на возраст од 20-29 години е невработено. 
Голем дел од оваа бројка се должи на на 
работата на црно (немање никакви 

                                                           
3 Соопштение на ДЗР број 2.1.11.29 

договори за работен однос) и голема 
застапеност на договорите за дело. Оваа 
состојба раѓа многу сериозни проблеми: 
договорот за дело ги намалува давачките 
спрема државниот буџет, раѓа екстра 
профити за работодавците кои не ги 
пријавуваат своите вработени и создава 
нелојална конкуренција на фирмите кои ги 
пријавуваат своите вработени.  

Од друга страна, спуштањето на 
цената на трудот ги намалува реалните 
плати и влијае негативно на новите 
вработувања. Тоа е причина повеќе 
младата квалификувана работна сила да 
емигрира од земјата или пак да бара 
работа (сезонска, постојана) пред се во 
земјите на ЕУ, САД, но и во Авганистан и 
другите воени региони каде 
заработувачката е поголема, независно од 
ризикот.  

Ова понатаму влијае и врз класното 
раслојување и осиромашувањето на 
државата, земајќи во предвид дека 
главните профити одат во 
несанкционираните работодавци, а не како 
буџетски приходи кои понатаму можат да 
се распределат во целисходни мерки кои 
би помогнале за решавањето на ова 
сензитивно прашање.  
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Графикон 5. Стапка на невработеност во Р. Македонија, 2008 - 2011 

 

Извор: Државен завод за статистика на Република Македонија 

 

Доколку ги споредиме 
показателите за невработеноста во 
Македонија со Балканот и регионот, ќе 
видиме дека Македонија се наоѓа на 
самото дно, дури и во поглед на земјите од 
соседството.  

Тоа на пример го покажува 
компаративната студија на 24/7 Wall 
Street.4

                                                           
4  

 Таа студија е истражување на 
невработеноста на земјите кои имаат над 
два милиони жители. Во 2010 год, Р 
Македонија била светски лидер по 
невработеноста со 33,8% невработеност, 
односно единствена земја со стапка на 
невработеност над 30%. Според таа студија 
Македонија е во друштво со Ерменија, 
Алжир, Западниот Брег и Појасот Газа кои 
се со стапки на невработеност од 25% до 
29%. Од земјите од Западниот Балкан во 
2010 год, Босна и Херцеговина имала 
стапка на невработеност од 23,4%, а 
Хрватска 14,8%.  

http://247wallst.com/2010/06/23/the-
fifteen-nations-with-the-highest-unemployment-
in-the-world/ 

Според Евростат во Јануари 2012 
год, 11,5% од бугарското работоспособно 
население било вон работен однос, а 
презадолжената Р. Грција, која токму 
поради последните намалувања на платите 
и отпуштања ја потресоа големи социјални 
демонстрации и немири, покажала стапка 
на невработеност од  19,9%.5

Во последниот период, владата на 
Република Македонија не покажа 
поголеми резултати за справување со 
невработеноста. Не можеме да се 
пофалиме ниту со т.н “Greenfield” 
инвестициите, кои претставуваа главно 
ветување на сегашната влада пред 
минатите избори.  

  

Очекувањата беа дека новите 
инвестиции ќе донесат вработувања токму 
за помладата и поквалификувана работна 
сила. 

                                                           
5  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBL
IC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF 

http://247wallst.com/2010/06/23/the-fifteen-nations-with-the-highest-unemployment-in-the-world/�
http://247wallst.com/2010/06/23/the-fifteen-nations-with-the-highest-unemployment-in-the-world/�
http://247wallst.com/2010/06/23/the-fifteen-nations-with-the-highest-unemployment-in-the-world/�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01032012-AP/EN/3-01032012-AP-EN.PDF�
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Владата лошо се справува со сиромаштијата и невработеноста 

Анкетата во врска со 
невработеноста и сиромаштијата 
најилустративно ја прикажува перцепцијата 
на граѓаните за ова сензитивно и болно 
прашање.  

Огромен процент од анкетираните 
(64,5%) сметале дека власта лошо се 

справува со сиромаштијата и 
невработеноста, додека само 21,1% го 
мислеле спротивното, а 14,3% немале 
одговор. Резултатите се прикажани во 
долниот графикон. 

 

Графикон 6. Одговор на прашањето „Како Владата се справува со сиромаштијата и невработеноста?„  

 

Извор: Телефонска анкета на Прогрес, 17-19.02.2012 

 

 
Најмладите (18-29 год), односно 

оние кои се најзасегнати од ова прашање, 
се најнезадоволни од политиката на власта 
во поглед на ова прашање.  

Речиси 70% од младите сметаат 
дека мерките на власта не се добри во 
поглед на ова прашање. Ако се погледнат 
одговорите според работниот статус, тогаш 
може да се види дека најогорчени се 
невработените (73%) и студентите (75%).  

Земјоделците, изненадувачки, биле 
релативно најзадоволни од мерките што ги 
превзема власта. 31,8% од нив рекле дека 
власта добро се справува со сиромаштијата 
и невработеноста. Но од друга стрна дури 

63,6% од земјоделците,  двојно повеќе, 
сметаат дека Владата лошо се справува со 
сиромаштијата и невработеноста.   

Според етничкиот состав, повеќе од 
двојно повеќе Македонци биле 
незадоволни од владата отколку што биле 
задоволни (44,3% наспроти 24,1%). Кај 
Албанците, таа пропорција е драстично 
поголема, каде занемарливо мал процент 
(само 3,9%) се изјасниле дека власта добро 
се справува со невработеноста и 
сиромаштијата, наспроти 84,4% кои се 
изјасниле дека Владата лошо го менаџира 
државниот буџет.  
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Жителите од селските населби во 
однос на жителите на градските населби, 
во поголем процент не се согласуваат со 
мерките на владата по ова прашање. 
Процентот на незадоволни жители од 
селата, во однос на незадоволните по ова 
прашање жители на Скопје изнесува 71,1, 
односно 59,6%. Во Скопје, сепак, процентот 
на оние кои го сметале спротивното бил 
25,8%. Забележуваме дека по ова прашање 
се јавува мал диспаритет помеѓу 
изјаснувањето на земјоделските семејства 
и семејствата кои живеат во селата.  

Ова се должи на фактот што во 
селата во Р.Македонија иако повеќето 
семејства се занимаваат со земјоделство, 
остатокот од граѓаните се занимаваат или 
со дејности кои не носат доволно висок 
приход или се невработени и живеат под 
линијата на сиромаштијата. Тие испитаници 
најчесто се изјаснуваат дека се 
незадоволни од мерките на владата за 
справување со сиромаштијата и 
невработеноста. 

 
 

Графикон 7. Одговор на прашањето „Како Владата се справува со сиромаштијата и невработеноста?„ , според 
работниот статус 

 

Извор: Телефонска анкета на Прогрес, 17-19.02.2012 
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Неоправданите буџетски трошења немаат поддршка од граѓаните 

Буџетот на Република Македонија 
за 2012 година изнесува 169 милијарди 
денари и е зголемен во однос на 2011 кога 
изнесувал 159 милијарди денари. Ова 
зголемување на буџетските расходи се 
темели на тоа што владата очекува пораст 
на БДП од 4,5% во 2012 година. Таквата 
проектција беше нереална, земајќи ги во 
предвид трендовите од минатите години и 
влијанието на светската економска криза 
на македонската економија. Освен тоа 
Народната Банка на РМ, како и Светската 
Банка и ЕБРД излегоа со прилично пониски 
очекувања. 

Затоа уште во април 2012, Владата 
предложи ребаланс на буџетот за 2012.  Во 
исто време буџетските приходи потфрлија 
за 9%. Владата продолжува да се 
задолжува кај странските банки, што не во 
интерес за граѓаните во иднина. 
Дополнителен проблем е што новите 
средства не се користат да се сервисираат 
долговите спрема фирмите на кои Владата 
им должи. Тие средства никако не успеваат 
да им се исплатат на фирмите, иако за нив 
данокот бил уредно и навремено платен. 
Министерството за финансии, во неколку 
наврати, дури и одбива да го соопшти 
точниот долг. Оттаму произлегува дека, 
реално, фирмите и понатаму ќе ги 
финансираат капиталните инвестиции 
предвидени од буџетот.  

Од друга страна, евидентни се 
неоправданите буџетски трошења за 
проекти од секундарен интерес за 
граѓаните, како на пример високите 
трошоци за владините реклами и 
трошоците поврзани со проектот „Скопје 
2014“.  

Тие претставуваат висок 
опортунитетен трошок, но предизвикуваат 
и перманентна непоправлива штета за 
граѓаните, во време кога Македонија се 

соочува со влошување на негативните 
социјални појави. Акцентот би требало да 
се стави на целисходните буџетски 
трошења во програми кои можат да ја 
намалат стапката на невработеност, да ја 
намалат стапката на сиромаштијата или пак 
да ја намалат енергетската зависност.  

Приоритетите треба да бидат во 
подобрување на патната инфраструктура, 
модернизација на јавните здравствени 
установи или пак проекти за подобрувањеа 
на ефикасноста на јавната администрација 
и реформите во судството, кои се посебно 
битни во евро-атлантските аспирации на  
Македонија. На таквите и трошења треба 
да се гледа како на долгорочна инвестиција 
во иднината на државата.  

Непродуктивните трошења во 
проекти кои не носат поширока корист за 
граѓаните, расходите за кампањи и 
најразновидните платени огласи на 
Владата, но и проектот „Скопје 2014“, 
имаат огромен опортунитетен трошок и 
влијаат негативно на социо-економската 
стабилност во иднина.  

Како прво, „Скопје 2014“ ги 
ограничува државните трошења само на 
еден простор, додека остатокот од 
Македонија осиромашува, како што 
заклучивме погоре од вкрстените податоци 
од ДЗР и од анкетите. Вредноста на 
проектот „Скопје 2014“, на почетокот беше 
проектирана на околу 80 милиони евра, 
што претставува сериозно висока сума во 
време на криза. Но со постојаното 
вклучување на нови споменици, фасади и 
панорамски тркала, како и со додавање на 
повеќе анекси на постојните договори, 
инвестираната сума се искачи до околу 250 
милиони евра до почетокот на 2012, со 
тенденција на понатамошно зголемување.  

Ова се средства кои секако на 
крајот се финансирани од граѓаните и 
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стопанството преку фискалните механизми. 
Затоа со нередовното сервисирање на 
долговите спрема компаниите 
подизведувачи, Владата овие компании ги 
оптоварува со дополнителни расходи, што 
на крајот се одразува најмногу на 
вработените во овие компании.  

Резултатите од анкетата ги 
потврдуваат неоправданите трошења на 
буџетски средства и револтираноста на 
граѓаните од буџетските расходи. За да се 
поедностави анкетата, беше поставено 

прашање “Дали власта ги троши буџетските 
средства во корист на граѓаните или во 
своја корист?” Повеќе од половина од 
граѓаните во анкетата сметаат дека власта 
ги троши буџетските средства за себе, а 
нивниот процент изнесува 54,2%. Граѓаните 
кои сметаат дека е поинаку, односно оние 
кои сметаат дека власта работи во корист 
на граѓаните биле застапени со само 18,5%, 
додека процентот на оние граѓани кои не 
сакале да се изјаснат по ова прашање 
изнесувал 27,3%.  

 

Графикон 8. Одговор на прашањето „Дали власта го троши државниот буџет во корист на граѓаните или во своја 
корист?„ 

 

Извор: Телефонска анкета на Прогрес, 17-19.02.2012 

 

Доколку ја продлабочиме 
анализата и ги сегментираме граѓаните по 
возраст, ќе забележиме дека помладата 
популација е попесимистички настроена 
спрема буџетските расходи, отколку 
повозрасните граѓани кои се позадоволни 
од распределбата на државниот буџет.  

Пообразованите граѓани во 
анкетата завземале повеќе став во однос на 
ова прашање додека понеобразованите 
биле понеопределени и забележителен 
процент од нив не се изјасниле. 
Пензионерите и вработените во јавната 
администрација биле позадоволни од 
трошењето на власта отколку 
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невработените, студентите и вработените 
во приватниот сектор.  

Забележливо е дека дури и во 
категоријата вработени во државната 
администрација која покажува најголемо 
задоволство од трошењата на буџетот во 
однос на другите категории, оние кои 
сметале дека буџетот се троши за 
потребите на граѓаните (29,5%) биле 
помалку од своите колеги во 
администрацијата кои сметале, сепак дека 

државниот буџет се троши за потребите на 
власта (46,8%).  

Студентите најубедливо се 
изјасниле дека власта го користи буџетот за 
себе (со дури 79,2%), додека студентите 
кои го мислеле спротивното биле само 
8,3%. Сегментирани по етничка 
припадност, ниту Македонците, ниту 
Албанците не биле задоволни од 
буџетските трошења, со тоа што Албанците 
биле понезадоволни од Македонците.  

 

Социјалното незадоволство расте 

Kонцептот на релативна 
депривација, односно одржувањето на 
низок степен на социјалното незадоволство 
е важен за социјалната кохезија меѓу 
граѓаните.  

Доколку, во одредено општество 
диспаритетот на граѓаните по однос на 
нивната куповната моќ е премногу висок 
или пак власта се однесува расипнички, со 
воведување на проекти кои не носат трајна 
корист за граѓаните и граѓаните 
континуирано осиромашуваат, тогаш во тоа 
општество постои сериозен проблем.  

Како илустрација можеме да ја 
земеме состојбата во соседна Р. Грција, 
каде државниот долг излезе од контрола, 
државата великодушно трошеше буџетски 
пари на инертниот и огромен 
административен апарат, за да на крајот 
присилно прифати мерки на штедење кои 
го разоруваат социјалното ткиво на земјата. 
Одеднаш огромен број на Грци останаа без 
работа, граѓани кои зад себе имаат голема 
приватна задолженост, без никаков изглед 
за наоѓање друго работно место во блиска 
иднина.  

Резултатот на таквата динамика се 
силни социјални протести кои се негативни 
за целата држава од повеќе аспекти: 
социјалните протести создаваат длабок јаз 
помеѓу социјалните групи, раѓаат 

криминал, ја загрозуваат стабилноста на 
државата, создаваат огромни трошоци во 
текот на нивното одвивање, 
предизвикуваат материјална штета и други 
негативни ефекти. Иако Р.Грција се соочува 
со сериозни проблеми, сепак, стапката на 
невработеност во Р.Грција во однос на 
Р.Македонија е двојно помала. Во 
Македонија се живее многу посиромашно, 
а исто така и Р.Грција е покомпактна 
држава во однос на етничкиот состав на 
населението. Тогаш, зошто досега во 
Р.Македонија не се забележани големи 
социјални протести?  

Одговорот, најверојатно лежи во 
фактот дека негативните трендови во 
Р.Македонија бележат тренд на 
инкрементално (постепено) влошување и 
не се нагли како во Р.Грција. Тешките 
услови за живот и востановената 
перцепција на суровата реалност се веќе 
подолго присутни за граѓаните на 
Р.Македонија, кои долг период не наоѓаат 
излез од ситуацијата и немаат идеја како 
да ја подобрат истата. Од друга страна 
Грците, пак, во претходните години 
континуирано живееја со добар животен 
стандард.  

Оттука реално би било да се 
очекува дека социјалното незадоволство во 
Р. Македонија ќе расте, како што се 
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засилуваат постоечките негативни 
социјални трендови. Доколку 
осиромашувањето продолжи да се 
зголемува, тогаш не е прашање дали ќе 
има социјални протести во Р. Македонија, 
туку кога ќе има социјални протести?! 
Односно, се наметнува прашањето до кое 
ниво граѓаните на Р.Македонија е потребно 

да осиромашат за да се случат масовни 
социјални протести и демонстрации?  

За да се избегне ваквата непожелна 
ситуација треба да спречи трендот на 
негативни социјални трендови. Затоа 
потребно е во најскоро можно време да се 
превземат серија на мерки со кои ќе се 
подобри индивидуалниот стандард на 
граѓаните.

Заклучок 

Очигледен е фактот дека 
социјалните трендови во Р.Македонија во 
последните години бележат тренд на 
влошување. Економската криза со своето 
влијание врз економијата драстично го 
намали порастот на БДП, влијаеше на 
поскапувањата на цените на енергенсите и 
на зголемувањето на цените на мало.  

Овие фактори во комбинација со 
стагнацијата во личните доходи предизвика 
намалување на куповната моќ на 
населението. Стапката на невработеност 
покажува рекордни нивоа, дури и во 
компарација со земјите од регионот и во 
светски рамки, а особено загрижува 
процентот на невработените млади лица.  

Како резултат на ова, се јавува и 
огромен процент на сиромашни во 
Р.Македонија, а во исто време 
сиромашните уште повеќе осиромашуваат. 
Со одложувањето на минималната плата 
дури од 2015 год во најзасегнатите 
дејности (текстилната, кожарската и 
чевларската индустрија), каде обично 
работат социјалните слоеви со најниски 
примања, уште повеќе тежнее да  го 
зголеми диспаритетот во примањата на 
граѓаните.  

Во меѓувреме, Владата на 
Р.Македонија не само што не покажува 
резултати во справувањето со овие 
состојби, туку и ги зголемува 
непродуктивните буџетски трошења. 
Анкетата покажа дека граѓаните, од друга 

страна, покажуваат евидентно 
незадоволство во однос на социјалните 
трендови и песимизам дека власта е 
способна да ги реши проблемите. Во 
согласност со претходните забелешки 
станува сè поголема потребата од итно 
носење на посебни мерки со кои би 
морале да се ублажат и елиминираат 
негативните ефекти од ваквите 
загрижувачки трендови.  

Тоа е повеќе од неопходно да се 
спречат настани кои би можеле 
иреверзибилно да го повредат 
исклучително ранливото и комплексно 
ткиво на социјалната кохезија во 
Р.Македонија. 
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Препораки 

 
За подобрување на социјалната 

слика во Р.Македонија би ги препорачале 
краткорочни мерки: 

 
1) Стапување на сила на законот за 

минимална плата во сите дејности веднаш 
со што би се спречило дополнителното 
осиромашување и би се подобрил тешкиот 
живот на вработените во текстилната, 
кожарската и чевларската индустрија.  

Според законот за минимална 
плата, токму во најзасегнатите индустрии  
(текстилна, чевларска и обработка на 
кожа), минималната плата од 8.050 денари 
е одложена за имплементација во 2015 
година, а токму вработените во овие 
индустрии имаат најнизок личен доход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2) Отворање на т.н. “SOS Социјални 

Продавници” во кои најзагрозените 
слоеви, односно оние кои примаат 
социјална помош би можеле да ги купат 
неопходните прехранбени производи по 
цени по кои би си овозможиле пристоен и 
достоинствен живот и кои би биле 
финансирани од буџетски пари по теркот 
на SOS продавниците во Р.Словенија.  

Цените на основните производи за 
живот во овие продавници би се 
договориле на начин примателите на 
социјална помош да можат да наполнат 
една потрошувачка кошничка со 
надоместокот за социјална помош. 

 
Освен тоа, во блиска иднина мора 

да се воведе прогресивен данок по скала 
која би била прифатлива за сите даночни 
обврзници. Така би се намалила 
социјалната нееднаквост и би се 
обезбедиле повеќе средства за помош на 
социјалните слоеви кои се најзагрозени во 
Македонија.
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АНЕКС. Демографски податоци за испитаниците опфатени со анкетата на 17-19.02.2012 

Пол Број Проценти 
Машки 515 46,1 
Женски 601 53,9 
Вкупно 1116 100 
 

Возраст Број Проценти 
18 – 29 год 161 14,4 
30 – 39 год 202 18,1 
40 – 49 год 274 24,6 
50 – 59 год 220 19,7 
Над 60 год 259 23,2 
Вкупно 1116 100 
 

Образование Број Проценти 
Незавршено основно 32 2,9 
Основно 215 19,3 
Средно 538 48,2 
Вишо и високо 331 29,7 
Вкупно 1116 100 
 

Работен статус Број Проценти 
Невработени 400 35,8 
Студенти 48 4,3 
Пензионери 227 20,3 
Земјоделци 22 2,0 
Вработени во јавна 
администрација 

139 12,5 

Вработени во приватен сектор 254 22,8 
Сопственик на приватен бизнис 21 1,9 
Нешто друго 5 0,4 
Вкупно 1116 100 
 

Етничка припадност Број Проценти 
Македонци 808 72,4 
Албанци 257 23,0 
Роми 18 1,6 
Турци 6 0,5 
Срби  18 1,6 
Бошњаци 4 0,4 
Власи 3 0,3 
Друго 2 0,2 
Вкупно 1116 100 
 

 

Месечни примања во 
семејството 

Број Проценти 
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До 6,000 денари 127 11,4 
Меѓу 6,000 и 10,000 денари 176 15,8 
Меѓу 10,000 и 20,000 денари 308 27,6 
Меѓу 20,000 и 30,000 денари 150 13,4 
Меѓу 30,000 и 40,000 денари 87 7,8 
Повеќе од 40,000 денари 82 7,3 
Нема одговор 186 16,3 
Вкупно 1116 100 
 

Место на живеење Број Проценти 
Рурални општини 336 30,1 
Помали урбани општини 240 21,5 
Поголеми урбани општини 280 25,1 
Скопје 260 23,3 
Вкупно 1116 100 
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ЗА НАС 
Институтот за социјална 

демократија “ПРОГРЕС“ е основан во 2007 
година. Во своето делување ги промовира 
вредностите на социјалната демократијата 
во Македонија.  

Институтот изготвува и објавува 
документи, стратегии, анализи за 
општествено-политички и економски 
прашања во Република Македонија, врши 

обуки, организира семинари и домашни и 
меѓународни конференции и спроведува 
различни видови истражувања.  

Институтот за социјална 
демократија “ПРОГРЕС“ има богата и 
континуирана меѓународната соработка со 
сродните организации, фондации и 
институти во регионот и Европа, заради 
размена на искуство, знаење и експертиза.  

 

ШТО РАБОТИМЕ ВО ПРОГРЕС? 
Активностите на Прогрес спаѓаат во 

три области: политичка едукација, 
политички дијалог и политички анализи. 
 

 
Политичка едукација 

Во соработка со фондацијата 
Фридрих Еберт и Меѓународниот  Центар 
Олоф Палме, Прогрес организира 

Политичка академија за социјална 
демократија.  Доделувањето на 
сертификатите на успешно завршените 
учесници на Четвртата политичка 
академија беше на 10 март 2012. А 
викендот на 31.03-01.04 се одржа првиот 
тренинг модул на Петтата политичка 
академија. 
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Во соработка со фондацијата 
Калеви Сорса, Прогрес организира 
тренинзи и работилници за промовирање 
на мултикултурната демократија и 
зајакнување на стабилноста во Македонија 
и Косово.  

Во март во Струга (23-25.03) се 
одржа тренинг работилница со 20 млади 

учесници кои се активни во различни 
политички партии и невладини 
организации во Македонија и Косово, за да 
се зајакнат нивните вештини и капацитети 
за меѓуетнички дијалог и менаџирање на 
разликите. 

 

 

 

На 11 феверуари 2012 во соработка 
со Фондацијата за европски прогресивни 
студии (ФЕПС), Европскиот форум за 
демократија и солидарност и ФЕС – Скопје, 
ја организиравме еднодневната 
меѓународна конференција 
“Проширувањето на ЕУ: Пат со постојани 
пречки?„.  

Политички дијалог 

На конференцијата присутни беа 
пратеници од Европскиот Парламент, 
пратеници од национални парламенти од  
неколку земји членки на ЕУ и држави од 
Западниот Балкан, меѓународни и 
домашни експерти, новинари и 
истражувачи. 
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Во соработка со фондацијата 
Фридрих Еберт, Меѓународниот  Центар 
Олоф Палме и СОЛИДАР,а под 
покровителство на проектот “Пристојни 
работни услови, Балканска мрежа„ 
финансиран од ЕУ, на 2 март 2012 ја 
организиравме стручната конференција 
“Минимална плата и пристојни услови за 
работа во Република Македонија„ на која 
свое учество зедоа пратеници, 
претставници од организациите на 
работодавачи, синдикатите, релеватни 
невладини организации и други чинители. 

Во соработка со фондацијата 
Фридрих Еберт и Меѓународниот  Центар 

Олоф Палме, а во координација со Советот 
за политички систем на СДСМ, на 3 март 
2012 ја организиравме стручната 
конференција “Примена на мерката 
притвор – македонска реалност и 
меѓународни стандарди„ на која учество 
зедоа Маргарита Цаца Николовска, 
поранешнатсудијка во Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур,  Златко 
Кнежевиќ, судија во Уставниот суд на Босна 
и Херцеговина, професори од Правниот 
факултет во Скопје и други истакнати 
правници. 
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Во соработка со фондацијата Фридрих 
Еберт, и во координација со пратеничката 
група на СДСМ, на 23 март 2012 ја 
организиравме стручната конференција 
“Реформи во здравствениот систем: Повеќе 
проблеми отколку решенија?„, на која 

учество зедоа истакнати универзитетски 
професори по медицина, претставници на 
лекарските здруженија и синдикат, како и 
пратеници од собраниската комисија за 
здравство. 

 
 
Во соработка со фондацијата Фридрих 
Еберт на 6 април 2012 ја организиравме 
стручната конференција “Што треба да се 
направи за граѓаните и фирмите полесно да  

 
ја преживеат 2012 година?„, на која учество 
зедоа претставници од стопанските 
комори, синдикатите и политички 
чинители.
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Во периодот од 17 до 19 февруари 2012 
година, Прогрес спроведе телефонска 
анкета на национално репрезентативен 
примерок од 1,116 испитаници. Во анкетата 
се истражуваа социјални теми, а 
резултатите покажаа дека: три четвртини 
од семејствата можат да си дозволат само 

храна и да покријат сметки за домување, 
повеќе од половина од граѓаните сметаат 
дека власта во своја корист го троши 
државниот буџет и две третини сметаат 
дека владата лошо се справува со 
сиромаштијата и невработеноста. 
Резултатите беа објавени во медиумите. 

Политички анализи 

 

 

 

Во периодот од 23 до 25 март 2012 година, 
Прогрес спроведе телефонска анкета на 
национално репрезентативен примерок од 
1,116 испитаници.  Резултатите покажаа 
дека: половина од испитаниците сметаат 
дека Македонија се движи во погрешна 

насока, две третини од испитаниците 
живеат полошо од лани, и две третини од 
испитаниците сметаат дека владата не 
реагира соодветно на последните 
поскапувања. Резултатите беа објавени во 
медиумите. 
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Институт за социјална демократија “Прогрес„ 
 

www.progres.org.mk 
 


	Нашите резултати од анкетата ги потврдија статистичките податоци од Државниот завод за статистика. Резултатите покажуваат дека перцепциите на испитаниците главно се поклопуваат со фактичката состојба за  влошениот животен стандард измерен од статистика.
	Невработеноста е клучен фактор кој влијае на нискиот стандард во Р. Македонија. Стапката на невработеност пресметана од ДЗР во третото тримесечје на 2011 (последна расположлива информација) изнесува 31,2% од работоспособното население, бројка која не се намалила значително во последните години. 
	Стапката на невработеност во  Македонија во периодот од 2008 до 2011 не се намалила под 30%. Причина за оваа бројка претставува пред се високиот процент на сивата и црната економија, партизацијата на вработувањата, ниското ниво на економска активност, светската рецесија, големата бројка на висококвалификувана работна сила која не прифаќа вработување кое не е во согласност со нивото на образование, неквалификуваната возрасна работна сила и др.
	 Пред се загрижува стапката на невработеност на младата квалификувана работна сила која треба да претставува мотор на економскиот раст. Според заводот, 44,6% (половина) од населението на возраст од 20-29 години е невработено. Голем дел од оваа бројка се должи на на работата на црно (немање никакви договори за работен однос) и голема застапеност на договорите за дело. Оваа состојба раѓа многу сериозни проблеми: договорот за дело ги намалува давачките спрема државниот буџет, раѓа екстра профити за работодавците кои не ги пријавуваат своите вработени и создава нелојална конкуренција на фирмите кои ги пријавуваат своите вработени. 
	Од друга страна, спуштањето на цената на трудот ги намалува реалните плати и влијае негативно на новите вработувања. Тоа е причина повеќе младата квалификувана работна сила да емигрира од земјата или пак да бара работа (сезонска, постојана) пред се во земјите на ЕУ, САД, но и во Авганистан и другите воени региони каде заработувачката е поголема, независно од ризикот. 
	Ова понатаму влијае и врз класното раслојување и осиромашувањето на државата, земајќи во предвид дека главните профити одат во несанкционираните работодавци, а не како буџетски приходи кои понатаму можат да се распределат во целисходни мерки кои би помогнале за решавањето на ова сензитивно прашање. 
	Доколку ги споредиме показателите за невработеноста во Македонија со Балканот и регионот, ќе видиме дека Македонија се наоѓа на самото дно, дури и во поглед на земјите од соседството. 
	Тоа на пример го покажува компаративната студија на 24/7 Wall Street. Таа студија е истражување на невработеноста на земјите кои имаат над два милиони жители. Во 2010 год, Р Македонија била светски лидер по невработеноста со 33,8% невработеност, односно единствена земја со стапка на невработеност над 30%. Според таа студија Македонија е во друштво со Ерменија, Алжир, Западниот Брег и Појасот Газа кои се со стапки на невработеност од 25% до 29%. Од земјите од Западниот Балкан во 2010 год, Босна и Херцеговина имала стапка на невработеност од 23,4%, а Хрватска 14,8%. 
	Според Евростат во Јануари 2012 год, 11,5% од бугарското работоспособно население било вон работен однос, а презадолжената Р. Грција, која токму поради последните намалувања на платите и отпуштања ја потресоа големи социјални демонстрации и немири, покажала стапка на невработеност од  19,9%. 
	Во последниот период, владата на Република Македонија не покажа поголеми резултати за справување со невработеноста. Не можеме да се пофалиме ниту со т.н “Greenfield” инвестициите, кои претставуваа главно ветување на сегашната влада пред минатите избори. 
	Очекувањата беа дека новите инвестиции ќе донесат вработувања токму за помладата и поквалификувана работна сила. 

