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ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ ПРЕД 
И ВО ТЕКОТ НА ПАНДЕМИЈАТА 
ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОВИД-19
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1. Вовед 
Економскиот развој пред и во текот  
на пандемијата предизвикана од ковид-19

Пандемијата предизвикана од ковид-19 ја по-
годи Северна Македонија во текот на период 
на раст на економијата во кој можеше да се за-
бележи постојан, иако умерен, раст на реалниот 
БДП почнувајќи од 2013 година. Во 2019 година, 
растот се забрза на 3,6 проценти во споредба 
со 2,7 проценти во 2018 година. Ова главно се 
должеше на придонесот на трговијата на големо 
и мало и градежништво и услугите за недвижни-
ни, кои заедно придонесоа со 2,05 проценти кон 
растот.

На страната на побарувачката, приватната пот-
рошувачка е главниот двигател на растот во по-
следните години, а се предвидуваше дека овој 
тренд ќе продолжи и понатаму. Наглото влошу-
вање на економските перспективи на најголе-
мите извозни пазари во Северна Македонија, во 
комбинација со нарушувањето на синџирот на 
снабдување кое беше предизвикано од панде-
мијата на ковид-19, предизвика значителен пад 
на обемот на нето-извозот во 2020 година. Во 
вториот квартал на 2020 година е забележан го-
лем пад на извозот од 35,7 проценти, како и пад 
на увозот за 33 проценти. Трговскиот дефицит се 
намали на 15,8 проценти.

Во текот на изминатата деценија, трендовите 
на пазарот на трудот во Северна Македонија се 
генерално позитивни. Во 2019 година, бројот на 
работни места во економијата се зголеми за ре-
чиси 40 000 нови работни места, со што вкупната 
стапка на вработеност за работоспособното на-
селение (15–64 години) достигна 54,7 процен-
ти. Ова означи длабока промена во споредба со 
претходната деценија (2009–18), кога бројот на 
работни места во просек се зголемуваше за 14 
600 нови работни места годишно. Помеѓу 2018 
и 2019 година, повеќето нови работни места беа 
отворени во производството, услугите за под-
дршка, уметноста и рекреацијата, транспортот и 
трговијата; меѓутоа, земјоделството изгуби око-
лу 8 000 работни места. И покрај тоа, стапката 
на вработеност (54,7%) и стапката на учество на 
работната сила (66,3%) останаа под нивоата кои 
беа забележани во ЕУ27 (68,4% и 73,4%, соодвет-
но) во 2019 година. Ниските стапки на учество на 
работната сила може да се припишат главно на 
ниските стапки на активност на жените (54,8% 
во споредба со 77,3% за мажите) и младите луѓе 
од возрасна група 15-24 години (32,2%) поради 
посета на училиште, како и на лицата над 50-го-
дишна возраст (35,8% во споредба со 38,6% во 
ЕУ27).

1 Податоци од Државниот завод за статистика. Достапно на www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115.
2 ILO (2020). COVID-19 and the World of Work: Rapid assessment of the employment impacts and policy responses, North 

Macedonia. Geneva: International Labour Organization. Достапно на www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/
WCMS_746124/lang--en/index.htm. [Пристапено на 10 јуни 2020].

Сепак, и покрај позитивните стапки на раст и по-
добрувањето на состојбата на пазарот на трудот, 
сиромаштијата и социјалната исклученост се за-
држаа на високо ниво. Во 2019 година, 8,8 про-
центи од работниците живееле во сиромаштија 
(според Анкетата за приходите и условите за жи-
веење - Лаекенски индикатори)1, а композитниот 
индикатор за сиромаштија или социјална исклу-
ченост порасна на 41,6 проценти во однос на 40,8 
проценти во 2018 година. Социјалните трансфе-
ри и пензиите го намалија нивото на сиромаштија 
на 21,9 проценти, при што сиромаштијата имаше 
нешто поголемо влијание врз жените отколку врз 
мажите (22,5% наспроти 21,4%). Меѓу различни-
те групи на лица според економскиот статус, во 
однос на неактивните мажи, само неактивните 
жени имале поголема веројатност да бидат по-
сиромашни. Во Дел 6.4 е претставена подетална 
родова анализа на сиромаштијата.

Надоместокот за време на невработеност обез-
беди само ограничена заштита за лицата кои ос-
танале без работа. Ова се должи главно на три 
фактори: i) долгорочната природа на невработе-
носта поради која мнозинството невработени го 
исцрпиле своето право на надоместок, ii) големи-
от број лица кои за првпат бараат работа и немаат 
претходно работно искуство и iii) ограничувања-
та на правото на надоместок поради кои надвор 
од системот останаа лицата кои биле отпуштени 
од работните места, лицата на кои им истекол 
привремениот договор и лицата кои ја напушти-
ле работата по своја волја или врз основа на спо-
годба со работодавачот. Во 2017 година, Северна 
Македонија ја воведе шемата Гаранција за млади 
со цел да се справи со големиот или растечкиот 
број на млади луѓе кои не се вклучени во образо-
вание/обука ниту се вработени (NEET). Во однос 
на младите мажи, младите жени имаат поголема 
веројатност да потпаднат под категоријата NEET 
(21,9% во споредба со 31,7%, соодветно во 2019 
година). Со политиката Гаранцијата за млади се 
зголеми учеството на младите на пазарот на тру-
дот, но истовремено се зголеми и бројот (учество-
то) на младите баратели на работа кои немаат 
право на надоместок за невработеност (поради 
немањето работно искуство). Покрај тоа, по-
стојат некои анегдотски докази2 за прекинување 
на договорите за работа врз основа на „меѓусебна 
спогодба“ дури и кога работодавачот де факто ед-
нострано ја донесува одлука за престанок на ра-
ботниот однос. Во такви случаи, работникот нема 
право на надоместок за невработеност.

http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
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1.1 
Влијание на рецесијата

Како и во другите земји, здравствената криза 
заедно со мерките за заштита на здравјето на 
луѓето доведоа до пад на економската активност 
во Северна Македонија. Првичниот одговор 
од Владата (и општеството) веќе кон крајот на 
март беше насочен кон заштитата на здравјето и 
спречување на ширењето на вирусот. Ова наложи 
воведување на одредени ригорозни мерки 
како што се затворање на копнените граници, 
затворање на аеродромите, ограничувања на 
јавни настани, затворање ресторани и кафе 
барови, затворање на училиштата и воведување 
на полициски час. Потоа, во мај, акцентот се 
пренасочи кон закрепнување и зачувување 
на економската активност со омекнување на 
рестриктивните мерки.

Растот на БДП во првите три квартали од годинава 
е негативен и изнесува 5,4 проценти. Економијата 
стагнираше во првиот квартал од 2020 година 
(раст од 0,2%) откако во средината на март 
започна кризата и на сила стапија рестриктивните 
мерки. Според очекуваното, економската актив-
ност се намали за 12,7 проценти во вториот 
квартал. Економската состојба малку се подобри 
во третиот квартал со негативен раст на БДП од 
3,3 проценти (Графикон 1). Во рамките на буџетот 
за 2021 година, Министерството за финансии 
предвидува дека падот на БДП во 2020 година 
ќе изнесува 4,4 проценти (што претставува 
зголемување во однос на претходната проекција 
од -3,4%) со брзо закрепнување во 2021 година 
од 4,1 процент, додека последните проекции на 
Народната банка предвидуваат пад на БДП од 4,9 
проценти во 2020 година.

ГРАФИКОН 1. 

Реална стапка на раст на БДП од К1 2019 до К3 во 2020 година

Извор: Државен завод за статистика.
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2. Преглед на литературата

Силниот пад на економската активност предиз-
викан од појавата на вирусот Корона и после-
дователните рестриктивни мерки, исто така, 
влијаеа и на пазарот на трудот, како во поглед на 
бројот на работни места, така и на вкупните ча-
сови на работа. Економската активност во цели 
сектори беше сериозно ограничена, што доведе 
до нагол пад на приливот на приходи за многу 
компании. Пандемијата предизвика големи на-
рушувања на пазарот на трудот во Северна Ма-
кедонија. Додека 2019 година беше забележана 
како година на рекордно висок раст на работни-
те места со отворање на нешто повеќе од 40 000 
нови работни места, според моделот на МОТ за 
моментално прогнозирање („nowcasting“), што го 
следи опаѓањето на работните часови поради от-
пуштање и други привремени намалувања на ра-
ботното време, работните часови во Западен Бал-
кан се намалиле за проценети 11,6 проценти во 
текот на второто тромесечје на 2020 година.3 До-
колку се примени овој сооднос на вкупниот број 
на работни места во Северна Македонија, тоа би 
значело дека ќе се изгубат приближно 85 000 ра-

3 ILO (2020). COVID-19 and the World of Work: Rapid assessment of the employment impacts and policy responses, North 
Macedonia. Geneva: International Labour Organization. Достапно на: www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/
WCMS_746124/lang--en/index.htm. [Пристапено на 10 јуни 2020].

ботни места со полно работно време. Сепак, реал-
ните податоци за К3 од 2020 година покажуваат 
се загубени многу помал број на работни места 
(Графикон 2). Ова укажува дека владините мерки 
за поддршка обезбедија значителна поддршка на 
компаниите за надминување на тешкотиите во 
текот на овој период и дека отпуштањето работ-
ници беше ретко користена алтернатива за на-
малување на трошоците за работењето од страна 
на работодавачите и за да опстанат.

Податоците од Анкетата за работната сила (АРС) 
покажаа одреден позитивен развој за жените на 
пазарот на трудот. Поконкретно, бројот на ра-
ботни места на жени во третото тромесечје од 
2020 година се зголеми за околу 3 300 во според-
ба со истото тромесечје во 2019 година. Од друга 
страна, бројот на работни места на мажи се на-
мали за 17 000. Оттука, стапката на вработеност 
кај жените во К3-2020 година беше повисока од 
претходната година, додека стапката на врабо-
теност кај мажите опадна (види Графикон 2). 
Општо земено, 13 800 лица останале без работа 
на годишно ниво во К3 од 2020 година или околу 
1,7 проценти од вкупниот број на вработени во 
К3 од 2019 година.

ГРАФИКОН 2. 

Вработени мажи наспроти вработени жени К1 од 2019 година - К3 од 2020 година  
(возраст од 15-64 години)

Извор: Државен завод за статистика, АРС.

Податоците за невработеноста од АРС (Гра-
фикон 3) покажуваат дека трендот на опаѓање 
на невработеноста продолжи и во првото троме-
сечје на 2020 година. До негативен развој дојде 
во К3 од 2020 година. Сепак, на годишно ниво 

(т.е. споредено со К3 од 2019 година), стапката 
на невработеност кај жените се намали на 16 
проценти од 19,6 проценти во К3 од 2019 година, 
додека кај мажите се зголеми на 17,2% од 15,6%.

http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
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Податоците од АРС покажуваат дека релативната 
положба на жените на пазарот на трудот и 
во поглед на вработувањето и во поглед на 
невработеноста се поврзува со поголем пад на 
стапките на активност во споредба со стапките кај 
мажите, при што стапката на активност кај жените 
во К3 од 2020 година се намали за 0,8 проценти, 
до 54,7, проценти, во споредба со претходната 
година. Стапката на активност кај мажите исто 
така се намали за 0,5 проценти, до ниво од 76,2 
проценти.

Податоците за регистрирани невработени лица 
покажуваат дека рецесијата потешко ги погоди 

жените. Во април 2020 година, 3 855 жени 
останаа без работа во споредба со приближно 
3 033 мажи. Дополнителен скок во загубите на 
работни места се случи во јуни, што може да се 
припише на завршувањето на првичната шема 
за субвенции за плати што важеше за платите за 
април и мај (исплатени во мај и јуни). Одливот 
на невработени лица во овие месеци остана 
прилично стабилен сѐ до септември кога дојде до 
големи загуби на работни места и големи одливи 
на вработените лица, што може да се објасни со 
воведувањето на четвртиот пакет мерки (кој исто 
така вклучуваше и помош за исплата на плати). 

ГРАФИКОН 3. 

Стапка на невработеност кај мажите наспроти кај жените 
 К1 од 2019 година - К3 од 2020 година (возраст 15-64)

Извор: Државен завод за статистика, АРС.

ГРАФИКОН 4. 

Месечни податоци за регистрирани невработени лица и одливи од вработени кон 
невработени лица (според род)

Извор: Агенција за вработување на Северна Македонија
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Анкетата на претпријатијата која во Северна Ма-
кедонија го спроведоа Организацијата на рабо-
тодавачи во соработка со МОТ и Европската бан-
ка за обнова и развој (ЕБОР) покажува дека рабо-
тодавачите главно прибегнуваат кон пократко 
работно време, платен годишен одмор и „итно 
отсуство“ во согласност со општиот колективен 
договор, отколку кон отпуштања.4 Поконкретно, 
најчесто користените мерки за прилагодување 
на намалената економска активност се намалу-
вањето на работното време (69% од испитаните 
работодавачи), платен годишен одмор на врабо-
тените (43%), промените во организацијата на 
работата (28%) и организирањето на пристап за 

4 Macedonia2025 (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Enterprises in North Macedonia. Достапно на: 
https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-COVID-19-FINAL-rev-4-17-8-20.pdf. 
[Пристапено на 15 октомври 2020]. 

5 Немаше достапни податоци за отпуштања според род. Новата анкета што се спроведува тековно го вклучува и 
родот и ќе обезбеди повеќе сознанија за релативната положба на жените работнички за време на пандемијата. 

6 UN Women (2020). Rapid Gender Assessment: The impact of COVID-19 on women and men in North Macedonia. Достапно на: 
https://bit.ly/3sUNJ2F. [Пристапено на: 1 ноември 2020].

7 Истражувањето беше спроведено во мај и може да има одредени промени во методите за прилагодување на 
работодавачите за да се справат со ковид-19 во поглед на поголема примена на опцијата за прогласување 
технолошки вишок (екстензивна маргина).

клиентите и/или добавувачите (28%). И покрај 
сите преземени мерки за задржување на работ-
ниците, околу 9% од испитаните претпријатија 
мораа да отпуштат одреден дел од своите врабо-
тени.5 Ваквите резултати ги потврди и студијата 
на UN Women 6, според која главната промена кај 
поголемиот дел од испитаните вработени лица 
за време на пандемијата е намалувањето на ра-
ботното време, т.е. прилагодувањето на интен-
зивната маргина. Ова беше случај со 46 процен-
ти од работничките и 47 проценти од работни-
ците. На Графиконот 5 подолу е прикажано дека 
без работа останале еднаков процент на жени и 
мажи (6%).7  

ГРАФИКОН 5. 

Промени во работното време во текот на пандемијата на ковид-19 (според род)

Извор: Прилагодено од студија на UN Women спроведена во 2020 година.

https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-Covid-19-FINAL-rev-4-17-8-20.pdf
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Пандемијата несомнено предизвика голема 
промена во начинот на работа со тоа што многу 
работодавачи и работници преминаа на работа 
од далечина (од дома), во зависност од природата 
на нивната работа. Може да се очекува дека 
административните работници, службениците, 
јавната администрација како и вработените со 
повисоко образование најверојатно ќе преминат 
на работа од далечина бидејќи нивната работа 
генерално овозможува работа од далечина 
(за разлика од, на пример, продавачите, 
работниците во производството итн.). Со оглед на 
тоа што во просек вработените жени во Северна 
Македонија имаат повисоко образование во 
однос на вработените мажи, може разумно да се 
претпостави дека повеќе вработени жени можат 
да преминат на работа од далечина. Покрај тоа, 
може да се очекува поголема инциденца на работа 
од далечина кај жените поради владината мерка 
што им дозволува на родителите на мали деца 
да останат дома, со оглед на традиционалната 
поделба на работата во типичните македонски 
домаќинства.8 

Всушност, податоците од студијата на UN 
Women, спроведена во 2020 година, покажуваат 
дека жените имаат поголема веројатност да 
преминат на работа од дома.9 Ова беше случај 
со 35 проценти од испитаните вработени жени 
во однос на 23 проценти од мажите. Според 
студијата, ова се должи барем делумно на 
распределбата на жените по сектори и занимања, 
како што се образованието, социјалната работа 
и јавната администрација, каде што работата од 
далечина полесно се применува.

Иако работењето од дома ја зголемува 
флексибилноста на пазарот на трудот и може 
да им помогне на жените да постигнат подобра 
рамнотежа помеѓу работата и приватниот 
живот кој ја вклучува и работата од дома во 
текот на пандемијата, тоа исто така може да 
претставува и поголем товар за жените бидејќи 
тие треба да ги балансираат своите работни 
задачи, учењето од дома на децата и да ги 
завршат другите активности во домаќинството. 
Всушност, во студијата на UN Women од 2020 
година се наведува дека во текот на пандемијата 
има големо зголемување на времето што 
жените го поминуваат на неплатена домашна 
работа и грижа. На пример, жените поминуваат 
44% повеќе време на чистење и одржување на 
домот и околината за време на пандемијата и 
40% повеќе време на готвење и послужување 
оброци и управување со домаќинството. Само 

8 Mojsoska-Blazevski, N. Petreski M. and Stojanova, D., (2019). Female`s labour-market inactivity in a traditional society: 
Should we change the culture?, Cambridge University Press, Ch. 5 in “Social Exclusion in the Western Balkans’.

9 UN Women (2020). Rapid Gender Assessment: The impact of COVID-19 on women and men in North Macedonia. 
Достапно на: https://bit.ly/3sUNJ2F. [Пристапено на: 1 ноември 2020].

10 Ibid.
11 Mojsoska-Blazevski, N. Petreski M. and Stojanova, D., (2019). Female`s labour-market inactivity in a traditional society: 

Should we change the culture?, Cambridge University Press, Ch. 5 in “Social Exclusion in the Western Balkans’.

во една категорија, набавка на намирници, 
има зголемување на времето што мажите го 
поминуваат на извршувањето на активноста 
во однос на жените (37% повеќе време за 
мажите во споредба со 35% за жените). Ова 
подразбира зголемување на веќе постојните 
родови нееднаквости во однос на времето кое 
сопружниците или партнерите го поминуваат на 
неплатена домашна работа.10 11 

Пандемијата им наметна на родителите допол-
нителен товар во поглед на грижата за децата, за 
која обично се задолжени постарите членови на 
домаќинството (поширокото семејство), бидејќи 
повеќето семејства се обидуваат да ги заштитат 
постарите лица од инфекција. Она што е пози-
тивно е дека 45 проценти од испитаните жени 
изјавиле дека нивниот сопружник или партнер 
им помага повеќе во домашните обврски за вре-
ме на пандемијата.

Затворањето на училиштата имаше најголемо 
влијание врз начинот на живот на граѓаните. 
Затворањето на училиштата ја промени дневната 
динамика на 20 проценти од испитаниците, 
според студијата на UN Women од 2020 година, 
со тоа што сега посветуваат повеќе време на 
поддршка на децата во образовниот процес. 
Испитаниците (18%) исто така пријавија и 
зголемен стрес и вознемиреност (21% од жените 
и 15% од мажите); студијата беше спроведена во 
првите месеци од пандемијата.

Одредени групи на население се многу ранли-
ви на целокупната економска криза, но има и 
помалку видливи групи. Тие ги вклучуваат не-
формални работници кои претходно не беа си-
ромашни, но останаа без основна сигурност и ги 
изгубија можностите за заработка, а не ги испол-
нуваат критериумите за гарантиран минимален 
приход. Помеѓу корисниците на гарантиран ми-
нимален приход се опфатени и оние лица кои 
претходно заработуваа дополнителни приходи 
со повремена работа, долгорочно невработени-
те лица, сезонските работници, обичните и при-
времените работници и внатрешните, а особено 
надворешните мигранти.

Мерките за затворање кои беа воведени во некои 
од земјите кои обично примаат сезонски работ-
ници од Северна Македонија, како што се Ита-
лија, Хрватска, Грција и Црна Гора, имаа силно 
влијание врз пазарот на трудот, а тоа го почув-
ствуваа и македонските работници кои главно 
се занимаваат со земјоделство, градежништво 
и угостителство. Иако не постојат официјални 
податоци за големината на популацијата на ра-
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ботници емигранти, работниците мигранти и 
нивните семејства сигурно би биле погодени во 
поглед на губење на приходите. Во следниот дел 
(дел 3) е претставено како Владата на Северна 
Македонија спроведе некои антикризни мерки 
насочени кон овие групи граѓани.

Во студијата спроведена од UN Women во 2020 
година се дадени некои докази за намалување на 
приходите во текот на пандемијата. Поконкрет-
но, наодите покажуваат дека 8% од работниците 
кои работат платена работа се соочиле со пад на 
приходите, како и 3% од работниците кои доби-
ваат приходи од земјоделски активности и 3% од 
сопствениците на мали и средни претпријатија 
и самовработените лица. Мажите почесто се со-
очувале со намалување на приходите (22%) во 
однос на жените (15%). Ова и треба да се очекува 
со оглед на бројот на мажите кои имаат платена 
работа (461 000 во К2 од 2020 година) во спо-
редба со жените (321 000). Жените се соочија со 
поголем пад на приходите од пензии, социјални 
плаќања, дознаки и семејна и државна поддрш-
ка во споредба со мажите. Ова може да се објас-
ни врз основа на поголемата веројатност жените 
да зависат од овие видови на приходи поради 
нивната повисока неактивност на пазарот на 
трудот во однос на мажите. Падот на приходите 
од дознаки најмногу ги погоди жените во рурал-
ните области.

Кризата предизвикана од ковид-19 има значи-
телно влијание врз македонските компании. 
Според анкетата на претпријатијата спроведе-
на во 2020 година12, 82 проценти од испитаните 
претпријатија пријавиле значително влијание 
врз нивната деловна активност поради кризата 
предизвикана од ковид-19. Мнозинството (43%) 
пријавиле намалување на приходите од 50 про-
центи и повеќе, а 11 проценти биле принудени 
привремено да прекинат со работа. Микро ком-
паниите беа најтешко погодени од кризата. Во 
Студијата за брза проценка на МОТ која беше 
спроведена во 2020 година беа идентификувани 

12 Macedonia2025 (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Enterprises in North Macedonia. Достапно на: 
https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-COVID-19-FINAL-rev-4-17-8-20.
pdf. [Пристапено на: 15 октомври 2020]. 

13 ILO (2020). COVID-19 and the World of Work: Rapid assessment of the employment impacts and policy responses, North 
Macedonia. Geneva: International Labour Organization. Достапно на: www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/
WCMS_746124/lang--en/index.htm. [Пристапено на: 10 јунu 2020].

14 Ранливоста е оценета според повеќе фактори: инциденцата на самовработување, неформалното вработување, 
несигурната природа на договорите (со посебно внимание на договорите за привремено вработување и 
вработување со скратено работно време), нивоата на платите и присуството на микро претпријатија (до 10 
вработени) Проценката на агрегатната ранливост на трудот во секторот е направена со употреба на грануларност 
на пет нивоа: ниска, ниска до средна, средна, средна до висока и висока.

15 ILO (2020). COVID-19 and the World of Work: Rapid assessment of the employment impacts and policy responses, 
North Macedonia. Geneva: International Labour Organization. Достапно на: www.ilo.org/budapest/what-we-do/publica-
tions/WCMS_746124/lang--en/index.htm. [Пристапено на: 10 јуни 2020].

16 Ibid.

најранливите сектори во економијата и беа ма-
пирани агрегираните ранливости во работата 
во 39 сектори на економијата, во кои се ангажи-
рани околу 92 проценти од работната сила.13 14 
Анализата покажа дека 13 сектори беа со средна 
до висока ранливост, што претставува 48 про-
центи од вкупниот број на вработени. Кога се 
земаа предвид родовите ранливости, бројот на 
ранливи сектори се зголеми на 15 и опфати 49 
проценти од вкупниот број на вработени. Гене-
рално, секторите со висока ранливост покриваа 
12,2 проценти од работната сила (дополнителни 
35,6% беа со средна ранливост), додека во секто-
рите со висока ранливост 41,6% од вкупниот број 
на вработени беа жени (со 7,4% во секторите со 
средна ранливост).

Според Студијата на МОТ од 202015, големата 
разлика во ранливоста може да се припише на 
големиот број жени кои работат во секторите за 
здравство и грижа (77%) и кои се на првата ли-
нија во текот на кризата, како и на фактот дека 
жените се исто така презастапени во трудоин-
тензивното производство (како што е текстилна-
та индустрија) и во малопродажбата. Од друга 
страна, мажите доминираат во другите сектори 
за кои се покажа дека се многу ранливи во текот 
на пандемијата: услужните дејности поврзани со 
храна и пијалаци, секторот на малопродажба, 
транспортот и складирањето, личните услуги, 
градежништвото и сродни специјализирани ак-
тивности и услуги за градежништво. МОТ тврди 
дека без соодветни мерки за поддршка на овие 
работници и претпријатија, стапката на врабо-
теност во Северна Македонија може веднаш да 
падне за околу 5 проценти.16 Меѓутоа, во К3 од 
2020 година, фактичките податоци од АРС по-
кажаа дека негативниот ефект на пандемијата 
на пазарот на трудот е помал од ефектот што го 
предвиде МОТ. Иако ова може да се припише на 
навремените и ефективни владини мерки, нема 
достапни податоци за поткрепа на таквата прет-
поставка. 

https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-Covid-19-FINAL-rev-4-17-8-20.pdf
https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-Covid-19-FINAL-rev-4-17-8-20.pdf
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
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3. Одговор на Владата  
на ковид-19

Тековната здравствена и економска криза беше 
незамислива во поглед на нејзината сериозност. 
Влијае истовремено на понудата и побарувачка-
та и затоа е неопходен силен одговор на Владата 
во широк спектар на области и целни групи. Во 
Северна Македонија, како и насекаде, мерките 
за заштита на јавното здравје беа првиот непо-
среден одговор на пандемијата предизвикана 
од ковид-19. Обемот на донесените мерки за 
заштита на животот е досега незабележан, со 
ограничување на движењето, полициски час, за-
творање на училиштата и компаниите, како и на 
државните граници.

До средината на декември 2020 година, Владата 
на Северна Македонија усвои и спроведе чети-
ри антикризни пакети кои содржеа 70 мерки.17 
Вкупната вредност на пакетите изнесуваше 1 ми-
лијарда евра или 9,2 проценти од БДП во 2020 
година.18 Во времето на избувнувањето на здрав-
ствената криза, Северна Македонија се наоѓаше 
во специфична положба во поглед на политичко-
то опкружување. Поконкретно, техничката влада 
составена од министри од најголемите и опози-
циските политички партии беше формирана на 
3 јануари 2020 година со главна цел да обезбеди 
фер и демократски парламентарни избори на 12 
април 2020 година. Мандатот на претходното 
Собрание заврши на 16 февруари 2020 година, 
што значи дека земјата всушност остана без зако-
нодавна власт. Пандемијата предизвика одложу-
вање на парламентарните избори до јули 2020 го-
дина, што подразбира дека економските и здрав-
ствените мерки беа осмислени и донесени во мно-
гу тежок период од перспектива на политиката и 
креирањето политики. На 18 март, претседателот 
на Северна Македонија прогласи вонредна состој-
ба со цел да се заобиколи овој застој. Со ова тех-
ничката влада доби мандат да донесува уредби со 
законска сила. 19 На овој начин се обезбеди брз од-
говор на ситуацијата (дури и побрз од редовниот 
процес на редовната собраниска процедура).

Економските пакети за вонредната состојба ге-
нерално беа насочени кон следниве области: i) 
макроекономски мерки за поддршка на еконо-
мијата и спречување на голем пад на економска-
та активност (преку фискалната и монетарната 
политика), ii) поддршка на компаниите за надми-
нување на овој период и зачувување на работните 
места (особено на оние кои беа директно и сери-
озно погодени од пандемијата), iii) проширување 
на социјалната заштита на најранливите граѓани 

17 Во времето на завршувањето на овој извештај, Владата најави петти пакет мерки за справување со негативното 
влијание на пандемијата предизвикана од ковид-19. Во тоа време, петтиот пакет беше во фаза на подготовка и 
се водеа дискусии со социјалните партнери и бизнис асоцијациите.

18 Владата отвори посебна веб-страница за вакцината против КОВИД-10, како и за економските мерки поврзани со 
ковид-19. Сите мерки се објаснети тука https://vlada.mk/ekonomski-merki-COVID19. 

19 Списокот на сите владини одлуки поврзани со пандемијата е достапен на: https://vlada.mk/COVID19#measures.
20 На следниот линк може да се пристапи до мерките на англиски јазик: https://vlada.mk/node/20488?ln=en-gb.
21  Земјоделците кои се регистрирани согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување беа изземени од 

оваа мерка. 

(преку социјална помош, надоместоци за невра-
ботеност, и т.н.) кои ги вклучуваат неформално 
вработените работници, iv) стимулација на до-
машната потрошувачка и домашните произво-
ди преку еднократни плаќања на сиромашните 
граѓани, v) зачувување на здравјето и безбеднос-
та на работниците и здравјето на целокупното на-
селение и vi) унапредување на конкурентноста на 
компаниите и поддршка на инвестициите.

Законот за еднакви можности на жените и ма-
жите предвидува дека родовата перспектива 
треба да се вклучи во креирањето политики во 
секоја фаза од процесот и во сите случаи, што 
исто така опфаќа и случаи на вонредни ситуа-
ции. Меѓутоа, според студијата на UN Women од 
2020 година, нема индикации дека биле напра-
вени какви било родови проценки или анализи 
во рамките на планирањето и осмислувањето на 
антикризните мерки.

Првите два пакета беа донесени веќе до 10 
март20 во форма на мерки за брза интервенција 
како што се полициски час, задолжителен каран-
тин, ограничување на патувањата, затворање 
на училишта и затворање на границите. Први-
те групи на мерки за помош на компаниите и 
ранливите граѓани да ги надминат тешкотиите 
наметнати во овој тежок период беа донесени 
на 18 и 31 март 2020 година. Главните мерки 
за поддршка на компаниите опфаќаа: засилени 
безбедносни мерки на работното место, суб-
венции за плати и/или социјални придонеси на 
ниво на минималната плата (14 500 денари по 
вработен), привремени мерки за поддршка на 
приходот (т.е. исплата на минималната плата 
за спортисти, уметници и други самовработени 
лица (трговци поединци) и занаетчии и земјо-
делци, одложување на исплатата на даночни 
аконтации и бескаматни кредити или кредити 
со ниски каматни стапки преку Развојната банка 
на Северна Македонија (РБСМ) и т.н. 21

Поддршката за исплата на плати беше обезбедена 
за два месеци, април и мај, што значи дека првата 
поддршка за платите на компаниите им беше ис-
платена во мај за априлските плати, но подоцна 
поддршката беше продолжена и за месец  јуни.

Во однос на субвенциите за плати/социјални 
придонеси, компаниите требаше да исполнат 
двоен критериум за добивање на помошта, од-
носно, да претрпеле намалување на прометот од 
30 проценти или повеќе во април 2020 година 
во споредба со просекот од претходната година. 
Дополнителен критериум беше компаниите да 
го задржат тековниот број на вработени до јули, 
односно август 2020 година соодветно. Имено, 

https://vlada.mk/ekonomski-merki-COVID19
https://vlada.mk/COVID19#measures
https://vlada.mk/node/20488?ln=en-gb
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мора да се воздржат од отпуштање на вработе-
ните, со тоа што единствениот прифатлив на-
чин за намалување на бројот на вработени е со 
пензионирање или раскинување на договорот 
од страна на работникот или врз основа на заед-
ничка спогодба, судска одлука или поради трај-
на неспособност за работа. Иако мерките за за-
држување на вработените изгледаат великодуш-
но, во студијата на МОТ од 2020 година се тврди 
дека учеството на субвенциите во официјалната 
вкупна маса на плати (корисна мерка за според-
ба меѓу земјите) помеѓу 4 и 6 проценти е многу 
мало. Во Дел 5 се покажува дека програмата за 
субвенции за плати досега остварила влијание 
на 6 проценти од масата на плати.

Покрај тоа, со владина одлука им се дозволи на 
родителите на деца под десетгодишна возраст 
да останат дома да се грижат за нив (еден од ро-
дителите кои работат) и се дозволи продолжено 
платено отсуство за бременост, породување и 
родителство. Во овој поглед, Владата ги упати 
работодавачите од јавниот сектор и им препора-
ча на работодавачите од приватниот сектор (за 
вработените кои имаат малолетно дете до де-
сет години за кое е неопходна домашна грижа) 
едниот родител да биде ослободен од работа, а 
неговото отсуство во тој период да се евиденти-
ра како оправдано отсуство од страна на работо-
давачот, а бремените жени и хронично болните 
да бидат привремено ослободени од работа и 
работни активности (т.е. да не одат на работа 
и да останат дома).22 Сепак, работодавачите не 
добија финансиски надоместок за загубата на 
работното време во кое вработените требаше да 
ги извршуваат своите семејни обврски. Со ова се 
создаде значителен притисок врз вработените 
мајки кои мораа да ја балансираат работата од 
дома со дополнителната улога на наставнички 
со скратено време на своите помлади деца.

Се воведоа три специфични мерки за зашти-
та на приходите на најранливите категории: i) 
проширување на алатките за социјална заштита 
(гарантиран минимален приход ) за лица и до-
маќинства кои не се квалификуваат за мерките 
за задржување на работата или надоместок за 
невработеност, ii) обработка на надоместок во 
случај на невработеност по скратена постапка 
за лицата кои ја изгубиле работата за време на 
пандемијата и iii) еднократна поддршка за ра-
ботниците со ниски примања, невработените 
лица и студентите во износи од 3 000 до 9 000 
денари. Во два наврати (2 и 24 април), Владата 
ги омекна правилата за квалификување за глав-
ниот инструмент за обезбедување на социјална 
заштита, односно гарантираниот минимален 
приход. Ова беше со цел да се осигури дека ли-

22 Немаше податоци за тоа колку работници и компании ја користеле оваа можност.
23 Внатрешни податоци од Министерството за труд и социјална политика. 
24 ILO (2020). COVID-19 and the World of Work: Rapid assessment of the employment impacts and policy responses, North 

Macedonia. Geneva: International Labour Organization. Достапно на: www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/
WCMS_746124/lang--en/index.htm. [Пристапено на: 10 јуни 2020].

25 Агенција за вработување на Северна Македонија. Достапно на: https://bit.ly/3i5R5KX. [Пристапено на: 2 ноември 2020].
26 Влада на Северна Македонија, Изјава на советникот на премиерот, г. Битиќи: Трет пакет економски мерки. 

Достапно на https://vlada.mk/node/21431.

цата кои ги изгубиле приходите ќе може веднаш 
да влезат во мерката. Во нормални услови, пе-
риодот за испитување на приходите изнесува 
три месеци пред поднесувањето на барање; 
меѓутоа, овој период се намали на еден месец 
и се олабавија критериумите за сопственост на 
имот. На овој начин можеа да се опфатат и не-
кои неформални работници. Првичните пода-
тоци го покажаа слабиот ефект на олабавените 
критериуми врз бројот на поднесени и одобре-
ни барања. Бројот на корисници на гарантиран 
минимален приход (домаќинства) се зголеми за 
4 033 или 14 проценти во периодот од март до 
јули 2020 година, а потоа благо опадна до крајот 
на годината. 23

Надоместокот за невработеност е единствениот 
системски инструмент за надоместок за заштита 
на приходите на лицата кои ги изгубиле своите 
приходи од работа, но кои и понатаму не се ква-
лификуваат за гарантиран минимален приход. 
Иако во теорија овој надоместок треба да функ-
ционира како моќен автоматски стабилизатор 
(да обезбедува поддршка за приходите и да ја 
олеснува потрошувачката за лицата кои останале 
без работа во текот на кризата), тој не е ефектив-
на алатка на политиката во Северна Македонија, 
бидејќи многу малку од невработените лица го 
исполнуваат условот за претходно работно иску-
ство. Опфатот со надоместокот за невработеност 
изнесуваше само 4,6 проценти од невработените 
лица во октомври 2020 година или 7 018 невра-
ботени. Според студијата на МОТ24, повеќето 
работници кои останале без работа во текот на 
кризата припаѓале на второто ниво на пазарот на 
трудот (нетипични договори за вработување) и/
или на третото ниво (неформален пазар на тру-
дот) и имале мал пристап или воопшто немале 
пристап до надоместокот за невработеност. Вла-
дата подоцна ги олабави критериумите за надо-
месток за невработеност со цел да им овозможи 
на сите работници кои останаа без работа во те-
кот на месеците март и април да се квалифику-
ваат за надоместок за најмногу два месеци, без 
оглед на основите за губење на работното место 
(освен во случај на престанок на работниот однос 
поради истекување на договорот). Во периодот 
помеѓу март и октомври 2020 година, бројот на 
корисници на надоместок за невработеност се 
зголеми за 49 проценти.25 Во октомври 2020 го-
дина, жените сочинуваа 56 проценти од лицата 
кои го користат овој надоместок.

Третиот пакет мерки (вреден 355 милиони евра 
во случај на целосно спроведување и опфат) глав-
но беше насочен кон обезбедување дополнител-
на поддршка за приход за посиромашните граѓа-
ни.26 Некои од најавените мерки вклучија вауче-

http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_746124/lang--en/index.htm
https://bit.ly/3i5R5KX
https://vlada.mk/node/21431
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ри за потрошувачка на македонски производи за 
невработени лица и лица со ниски примања (на 
возраст над 16 години), поддршка за студенти и 
млади во форма на грантови за обука, викенд без 
ДДВ за стимулирање на потрошувачката,27 под-
дршка за микро и мали и средни претпријатија 
во земјоделскиот сектор за зголемување на про-
изводството и извозот на производи, грантови за 
консолидација на земјиште и т.н. Со овој пакет 
се воведоа специфични мерки за жените, како 
што се бескаматни кредити и делумни грантови 
(30% грантови) за микро и мали претпријатија 
управувани или основани од жени. Третиот пакет 
исто така вклучуваше некои мерки за поддршка 
на земјоделците и земјоделското производство, 
како што е можноста за модернизација на земјо-
делското производство преку заем од Светска 
банка во износ од 50 милиони евра, поддршка за 
стартап семејни бизниси во земјоделскиот сек-
тор и можност за проширување на употребата на 
земјоделско земјиште, субвенции за трошоците 
за земјоделско производство, и т.н.

Раната анализа на ефектот на антикризните мер-
ки на Владата покажа мал опфат. Во Студијата на 
UN Women од 2020 година која беше спроведена 
во периодот од 8 до 20 мај 2020 година се наведу-
ва дека 99 проценти од испитаниците не добиле 
никаква форма на поддршка од Владата, додека 
помалку од 2 проценти добиле непарична под-
дршка од граѓанското општество или непрофит-
ни организации.28 Од друга страна, во најновата 
јавна анкета спроведена во јуни и јули се наведу-
ва дека околу 40 проценти од испитаниците изја-
виле дека барем еден член на семејството добил 
финансиска стимулација од Владата.29 Понатаму, 
повеќе од половина од испитаниците (53%) сме-
таа дека владините мерки се корисни или многу 
корисни, додека 27% имаат неутрален став.

Општо, ефектот на економските мерки беше по-
мал од предвидениот. На пример, со владината 
мерка за субвенции за плати во април беа опфа-
тени 127 426 вработени, наспроти очекуваните 
и најавени 250 000 вработени. Слично на тоа, 
се очекуваше 53 000 вработени да ја искорис-
тат субвенцијата за покривање на 50 проценти 
од задолжителните социјални придонеси, но 
податоците покажуваат дека само 12 200 вра-
ботени месечно ја искористиле оваа мерка, а од 
нив нешто помалку од 50 проценти биле жени.30 
Сепак, имаше мерки што беа исцрпени дури и во 
првиот месец од спроведувањето, како што се 
средствата во износ од приближно 5,5 милиони 
евра достапни за бескаматни кредити преку јав-
ниот повик „КОВИД1“ (спроведен од РБСМ) кои 
беа целосно исцрпени веќе на 6 април.31 Оттука, 
беше отворена дополнителна кредитна линија 

27  Влада на Северна Македонија, Презентација на третиот пакет мерки. Достапно на: https://bit.ly/3i9wrtt. 
28 Оваа студија беше спроведена по првите два пакети на антикризни мерки. Третиот пакет всушност вклучуваше 

голема финансиска поддршка за ранливите и сиромашните граѓани, како и за млади лица. 
29 UNDP (2020). Socioeconomic Assessment of the COVID-19’s Impact in North Macedonia. Skopje: UNDP.
30 Ibid.
31 Оваа линија беше наменета за сектори на транспорт, туризам и угостителство.
32 UN Women (2020). Rapid Gender Assessment: The impact of COVID-19 on women and men in North Macedonia. 

Достапно на: https://bit.ly/3sUNJ2F. [Пристапено на: 1 ноември 2020].

во вредност од 8 милиони евра.

Одредени категории жени се чини дека беа изо-
ставени од итните мерки. Иако жените во постојан 
работен однос, некои самовработени жени, само-
вработените жени уметници и занаетчии беа оп-
фатени со мерките, со нив не беа опфатени непла-
тените семејни работнички во земјоделството, не-
формално вработените жени, самохраните мајки, 
работничките во производство и работничките во 
секторите кои се соочуваат со најголемиот ризик 
од инфекција (производство, како и продажба и 
здравствени работнички и т.н.). 32 

Во октомври 2020 година, Владата го донесе вто-
риот ребаланс на буџетот во кој беше земен пред-
вид четвртиот пакет економски мерки за ублажу-
вање на негативните ефекти на ковид-19. Четврти-
от пакет вклучуваше 31 мерка групирани во чети-
ри категории. Категориите беа следниве: мерки за 
директна финансиска поддршка на компаниите, 
мерки за финансиска поддршка на граѓаните и 
даночно олеснување и мерки кои се однесуваат 
на системски решенија. Според Ребалансот на 
Буџетот, 160 милиони евра буџетски средства беа 
наменети за финансиска поддршка за исплата на 
плати, финансиска поддршка за ранливи катего-
рии, поддршка за производители, како и произво-
дители и извозници на грозје и вино, поддршка за 
туристички водичи, поврат на туристичката такса 
за 2019 година за реализирана ноќевања, поврат 
на ДДВ од викенд без ДДВ, државна кредитна 
гаранција и државна царинска гаранција преку 
РБСМ и слично. За повеќето мерки од овој пакет 
беа потребни одредени измени и дополнувања на 
законодавството, што подразбира дека спроведу-
вањето на некои од мерките ќе започне во 2021 
година. Од друга страна, некои мерки како што е 
субвенцијата за плати се веќе спроведени почну-
вајќи со октомвриските плати. Во рамките на овој 
пакет беа вклучени нови категории на ранливи 
граѓани и граѓани со ниски примања на кои ќе им 
се обезбеди еднократна финансиска поддршка од 
6 000 денари (приближно 98 евра). Овие катего-
рии вклучуваа семејства со самохрани родители, 
пасивни баратели на работа и пензионери со ме-
сечна пензија до 15 000 денари (244 евра).

Воведени се мерки за поддршка на дигитализа-
цијата, како што е платформата за е-фактурирање, 
што е важна од аспект на поддршка на дигитални-
те плаќања. Ќе се спроведе и конкретна мерка за 
да се заштитат приходите на локалните самоупра-
ви во 2021 година со промена на пресметката за 
основата за нивното финансирање или распредел-
бата на средства. Во формулата ќе се земе предвид 
просечната наплата на ДДВ за претходните три го-
дини, а не само за претходната година.

https://bit.ly/3i9wrtt
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4. Ребаланс на буџетот 
и мапирање на 
буџетските кратења 
и прераспределби 
спроведени од Владата на 
Северна Македонија како 
одговор на ковид-19

Во овој дел е дадена детална анализа на ребалан-
сот на буџетот како одговор на ковид-19. Претста-
вена е истражувачката анализа која беше спрове-
дена со цел да се утврди родовата перспектива на 
прераспределбите на буџетот и да се изберат трите 
специфични сектори кои ќе бидат предмет на под-
лабока анализа, како и препораките за политиките 
за вклучување на родовата перспектива во подго-
товката и ребалансот на буџетот. Поконкретно, во 
под-дел 4.1 е презентирана анализа на прераспре-
делбата на буџетот врз основа на различни  класи-
фикации на буџетот, а потоа во делот 4.2 посебно 
внимание се посветува на некои конкретни инсти-
туции чиишто буџети i) претрпеа значителни из-
мени во рамките на ребалансот на буџетот и ii ) се 
разгледува како спроведените мерки и програми 
се очекува подлабоко да влијаат на жените. Оваа 
методологија во два чекори ни овозможи да напра-
виме поинформиран избор при определувањето 
на конкретните сектори/политики од интерес.

 

4.1 
Споредба на буџетот пред 
кризата и ребалансот  
на буџетот како одговор  
на ковид-1933 

Владата на Северна Македонија донесе четири 
пакети на економски мерки за справување со 
неповолното влијание на пандемијата. Дел од 
овие дискрециони мерки влијаеа на наплатата на 
данокот, а дел од нив подразбираа зголемување 
на буџетските расходи. И двете групи доведоа 
до поголем буџетски дефицит (-8,5% од БДП) во 
споредба со првично планираното (-2,3% од БДП).

При споредувањето на вториот ребаланс на 
буџетот кој ги вклучува четирите групи мерки со 
првичниот буџет кој не предвидуваше никакви 
фискални трошоци поврзани со пандемијата 
се дојде до одредени согледувања. Клучните 
согледувања кои се претставени подолу се 
структурирани во согласност со различните 
видови на буџетски класификации. 

33 Во 2020 година два пати беше донесуван ребаланс на буџетот. За споредба се користеа податоците од вториот 
ребаланс на буџетот бидејќи ги вклучуваат првите три пакети на мерки. 

Економска класификација (види Табела 1)

�� Вкупните приходи во вториот ребаланс на 
буџетот се пониски за 11,7 проценти, главно 
поради падот на даночните приходи од 16 про-
центи. Ова делумно се резултат на економски-
от циклус, односно на намалувањето на еко-
номската активност, и донекаде ги одразува 
владините мерки во форма на одложување на 
персоналниот данок на доход (ПДД) и данокот 
на добивка (ДД), кои имаа за цел да го ублажат 
шокот од ковид-19.

�� Вкупните расходи се повисоки за 5,5 процен-
ти, при што тековните расходи се ревидирани 
во нагорна линија, а капиталните трошоци се 
скратени. Зголемувањето на тековната потро-
шувачка главно произлезе од удвојувањето на 
износот за субвенции и трансфери, што во го-
лема мера ги одразува фискалните трошоци на 
преземените владини мерки. Од друга страна, 
намалени се расходите за плати, стоки и услуги.

�� Трошоците за социјални надоместоци значи-
телно се зголемија за да се ублажи влијанието 
на кризата врз домаќинствата. Социјалните 
трансфери сочинуваат 46,9 проценти од вкуп-
ните расходи на ребалансот на буџетот. Оваа 
категорија беше висока и пред пандемијата, а 
сега се зголеми за дополнителни 2,2 проценти.

�� Најголемите кратења во категоријата капитал-
ни трошоци се однесуваат на расходите во гра-
дежниот сектор (на пр. изградба на патишта) 
и на набавката на машини и опрема каде што 
кратењето е и најобемно.
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Организациска класификација

Анализата на расходите по буџетски корисници 
укажува дека тие најмногу се зголемиле за Вла-
дата, и тоа 4,5 пати повеќе од првичниот буџет. 
Повеќето антикризни мерки беа канализирани и 
спроведени преку Владата (како организациска 
единица). Министерството за труд и социјална по-
литика го спроведува вториот по големина пакет 
на антикризни мерки (Графикон 6), по што следи 
Агенцијата за финансиска поддршка во земјодел-

ството и руралниот развој, Министерството за еко-
номија и Министерството за здравство, вклучител-
но со Фондот за здравствено осигурување, и т.н.

За одреден број на буџетски корисници расходи-
те не се променија значително, додека најпого-
дени беа Министерството за транспорт и врски, 
чии расходи беа намалени за 44 проценти, по 
што следуваа Министерството за одбрана, Ми-
нистерството за образование и наука, финанси-
рањето на активности во областа на културата и 
сл. (Графикон 6).

 ТАБЕЛА 1. 

Предвидени приходи и расходи на буџетот (милијарди денари)

Буџет Ребаланс на 
буџетот (втор) Апс. разлика % разлика Структура 

(%, ребаланс)

ВКУПНИ ПРИХОДИ 222.3 196.3 -26.0 -11,7 100,0
Даночни приходи и придонеси 197.2 174.3 -22.9 -11,6 88,8
Даночни приходи 130.1 109.2 -20.9 -16,1 55,6
Придонеси 67.0 65.1 -2.0 -3,0 33,1
Неданочни приходи 17.3 15.1 -2.2 -12,7 7,7
Капитални приходи 2.2 2.1 0.0 -2,0 1,1
Странски донации 5.6 4.8 -0.8 -14,7 2,4
ВКУПНИ РАСХОДИ 239.7 252.8 13.1 5,5 100,0
Тековни расходи 215.9 233.8 17.9 8,3 92,5
Плати и надоместоци 30.6 30.1 -0.5 -1,5 11,9
Стоки и услуги 20.6 18.0 -2.6 -12,5 7,1
Трансфери до ЕЛС 21.4 21.4 0.1 0,3 8,5
Субвенции и трансфери 19.0 37.3 18.3 96,0 14,8
Социјални трансфери 116.0 118.6 2.5 2,2 46,9
Каматни плаќања 8.3 8.3 0.0 0,3 3,3
Капитални расходи 23.8 19.1 -4.7 -19,8 7,5
БУЏЕТСКО САЛДО -17.4 -56.5 -39.1 225,0 100,0

Извор: Министерство за финансии и сопствени пресметки.

ГРАФИКОН 6. 

Буџетски корисници кои се најмногу погодени од фискалните мерки  
(разлика во милиони денари)

Извор: Сопствени пресметки засновани на податоци на Министерството за финансии.
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Функционална класификација 
(Класификација според функциите  
на Владата - ЦОФОГ)

Податоците покажуваат дека во споредба со 
првичниот буџет, во апсолутен износ најмногу 
се зголемени расходите за здравството, и тоа 
за 47 проценти, што е резултат на потребата 
за справување со влијанието на ковид-19 врз 
човечките животи. (Графикон 7). Зголемување 

на буџетските расходи исто така е забележано 
во областа на социјалната заштита, додека 
средствата за другите категории главно беа 
скратени, при што одбраната загуби 17 проценти, 
по што следат расходите за образование.

Иако се пониски во споредба со првичниот 
буџет, главно како резултат на кратењата на 
расходите за транспорт, расходите за економски 
активности се зголемија за земјоделството и 
сродните активности.

ГРАФИКОН 7. 

Прераспределба на расходите по функција (милијарди денари)

Извор: Сопствени пресметки засновани на податоци на Министерството за финансии.

Расходи по владина програма

Прегледот на буџетските расходи по програма покажува дека во рамките на првиот ребаланс на 
буџетот е воведена нова програма насловена како „Мерки за справување со ковид-19 кризата“. За оваа 
програма беа издвоени средства во износ од околу 200 000 евра, кои се зголемија на околу 300 000 
евра со вториот ребаланс на буџетот (Табела 2). 
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Од друга страна, најголеми кратења имаше кај 
програмите како што се интеграција во ЕУ, уна-
предување на одбраната и безбедноста, инвести-
ции во образованието и програмата за економски 
развој и мерките за намалување на сиромаштија-
та. Буџетските кратења за овие програми произ-
легоа од намалувањето на средствата за ИПА 2, 
интеграција во НАТО, изградба и реконструкција 
на студентски домови и изградба на училишни 
спортски сали во основните училишта, инвести-
ции во железничката инфраструктура, унапре-
дување на локалната и регионалната конкурен-
ција во областа на туризмот, технолошки индус-
триски развојни зони, субвенции за социјални 
придонеси за поддршка на платите и т.н.

Наодите за буџетските кратења за буџетските 
корисници според економската класификација 
и буџетска програма покажаа дека зголемените 
буџетски расходи на Владата се поврзани со 
воведување на новата програма, т.н. „Мерки за 
справување со ковид-19 кризата“. Обезбедена е 
поддршка за економијата во форма на субвенции 
за плати на работодавачите и платежни картички 
(еднократна помош) за работници со ниски 
примања, невработени лица, млади и сл. Повеќе 
средства беа буџетирани за финансиска поддршка 
на инвестициите и за привлекување странски 
директни инвестиции. По економска категорија, 
забележано е зголемување на расходите за 
трансфери и капитални расходи, додека кратења 
се направени во однос на платите, стоките и 
услугите, а особено за договорните услуги.

34  Некои од овие мерки, како што е еднократната помош за еднородителски семејства, сè уште не се спроведени.

4.2 
Ребаланс на буџетот  
како одговор на ковид-19  
со фокус на избрани  
буџетски корисници

Врз основа на претходната анализа и земајќи ја 
предвид целта на овој извештај, анализата подолу 
се фокусира на неколку буџетски корисници кои 
спроведуваат програми што се од интерес за 
тековниот извештај од родова перспектива. Ова 
е искористено како дополнителен втор чекор во 
анализата на состојбата за да се информираат 
истражувачите за изборот на трите сектори или 
за мерките за понатамошна анализа, како и да се 
истражи родовата димензија на ребалансот на 
буџетот во текот на пандемијата предизвикана 
од ковид-19.

Влада на Република Северна Македонија

Анализата на расходите по буџетски корисник 
укажува дека најголемиот пораст на расходите 
се однесува на Владата: 15,4 милијарди дена-
ри, што претставува зголемување од 4,5 пати 
во споредба со првичниот буџет. Како што беше 
објаснето претходно, ова може да се припише на 
воведувањето на новата програма, т.н. „Мерки 
за справување со ковид-19 кризата“. Преку оваа 
програма се обезбедува поддршка на економија-
та во форма на субвенции за плати на работода-
вачите и платежни картички за работници со 
ниски примања, пензионери со ниски пензии, 
невработени лица, семејства со еден родител, 
млади и сл.34 Повеќе средства се буџетирани за 

ТАБЕЛА 2. 

Првични и ревидирани средства за владини програми (милиони денари)

Буџет Ребаланс 
на буџетот 

Апс. 
разлика % разлика Структура 

(%, ребаланс)

Интеграција во ЕУ 4.677.0 2.951.8 -1.725.2 -36,9 5,4

Економски развој 6.014.5 4.454.0 -1.560.5 -25,9 8,2

Унапредување на одбраната и безбедноста 1.845.7 835.7 -1.009.9 -54,7 1,5

Мерки за намалување на сиромаштијата 3.830.0 3.327.9 -502.1 -13,1 6,1

Инвестиции во образованието 821.6 585.1 -236.5 -28,8 1,1

Регионален развој 561.7 426.6 -135.1 -24,1 0,8

Информациски и комуникациски технологии 1.309.7 1.222.4 -87.3 -6,7 2,2

Реформа на јавната администрација 603.9 548.2 -55.7 -9,2 1,0

Унапредување на животната средина 315.4 270.1 -45.3 -14,4 0,5

Јакнење на владеењето на правото 1.6 1.2 -0.4 -22,2 0,0

Децентрализација 21.374.6 21.440.1 65.5 0,3 39,3

Мерки за справување со ковид-19 кризата 0.0 18.541.7 18.541.7 34,0

Извор: Министерство за финансии и сопствени пресметки..
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финансиска поддршка за инвестиции и за при-
влекување странски директни инвестиции. По 
економска категорија, забележано е зголему-
вање на расходите за трансфери и капитални 
расходи, додека кратења се направени кај пла-
тите, добрата и услугите, а особено за договор-
ните услуги.

Министерство за земјоделство, шумарство 
и водостопанство

Буџетските расходи за Министерството се зголе-
мија за скоро 60 милиони денари или 4,3 процен-
ти во споредба со предкризниот буџет, најмногу 
како резултат на зголемените капитални расхо-
ди, на пример, за набавка на опрема и машини 
што се одразува во трошоците за хидросистемот 
Злетовица. Во исто време, направени се кратења 
на расходите претежно за услуги, а особено за 
договорни услуги. Заради пандемијата, напра-
вени се и заштеди врз основа на помали трошо-
ци за комунални услуги како на пр. за греење, 
како и за комуникации и превоз. Анализата на 
расходите по буџетска програма покажа дека 
се скратени главно расходите за управување со 
нуспроизводи, управување со вода и за програ-
мата за наводнување на јужната долина на Вар-
дар. Во поглед на родот, ова не ни даде насока за 
понатамошно истражување за тоа дали и во која 
мера прераспределбата на буџетот влијаела врз 
жените и мажите.

Агенција за финансиска поддршка на 
земјоделството и руралниот развој

Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство ја утврдува политиката во об-
ласта на земјоделството и руралниот развој и ги 
изработува мерките и програмите, додека Аген-
цијата за финансиска поддршка на земјодел-
ството и руралниот развој (АФПЗРР) е главното 
тело за спроведување на финансиската поддрш-
ка. Расходите за овој буџетски корисник се зго-
лемија за околу 1,5 милијарди денари или 20,4 
проценти во споредба со првичниот буџет. Ова 
зголемување го одразува зголеменото ниво на 
финансиска поддршка (субвенции и капитални 
грантови) за земјоделството и за руралниот раз-
вој, кое изнесува околу 55 и 46 проценти, соод-
ветно, од вкупните зголемени расходи.

Еден начин да се разгледа зголемената распре-
делба на расходите според род е да се анализи-
раат податоците за вработените лица во земјо-
делскиот сектор според родот (Табела 3). Земјо-
делскиот сектор вработува околу 12 проценти 
од сите вработени лица во Северна Македонија, 
но има и голем број членови на домаќинствата 
кои помагаат во земјоделското производство. 
Иако мажите доминираат во поглед на вработу-
вањето во земјоделството, овој сектор е важен 
за родовата еднаквост затоа што многу жени се 
ангажирани како семејни работници кои пома-
гаат во земјоделското производство, или 4,5% 
од вкупно вработените жени (што значи нефор-
мално и без директен приход за нивната работа). 
Оттука, вреди подетално да се истражи како се 
искористени зголемените финансиски средства 
за земјоделство и рурален развој и дали прерас-
пределбата на буџетот ја одразува релативната 
положба на жените во овој сектор. Ова всушност 
е предмет на анализа во делот 5. 

ТАБЕЛА 3. 

Вработени лица во земјоделскиот сектор во 2019 и 2020 година според род  
(во илјадници, возраст над 15 години)

  2019 К1 2019 К2 2019 К3 2019 К4 2020 К1 2020 К2

Вкупно 110.6 113.3 116.2 104.1 99.1 96.4

Мажи 68.2 69.0 72.9 66.7 60.9 59.4

Жени 42.4 44.4 43.3 37.4 38.2 37.0

Учество на жените  
во вкупниот број

38,3 39,2 37,3 35,9 38,5 38,4

Извор: Евростат.135

35 Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsq_egan2/default/Табела?lang=en.



28Буџетски одлуки во време на пандемија:  Унапредување или попречување на родовата еднаквост?
Извештај за Северна Македонија

Министерството за труд и социјална политика 
има неколку програми и политики кои заслужу-
ваат подетална проверка од родова перспекти-
ва. Првата е политиката за пазарот на трудот. 
Анализата во делот 2 покажа дека ефектот на 
пандемијата врз положбата на жените на маке-
донскиот пазар на трудот е двосмислен. Пода-
тоците од АРС укажуваат на одредено подобру-
вање на главните индикатори за пазарот на тру-
дот за жените (зголемена стапка на вработеност 
и пониска стапка на невработеност), но исто така 
и на намалување на стапката на учество. Адми-
нистративните податоци од Агенцијата за вра-
ботување покажаа дека жените имаат поголема 
веројатност да бидат отпуштени (или да останат 
без работа) во текот на кризата. Овие податоци 
треба да се анализираат заедно со податоците 
за корисниците на надоместок за невработе-
ност според род (промени и учество во текот на 
пандемијата), заедно со податоците за нивното 

учество во активните програми на пазарот на 
трудот во 2020 година за да може да се процени 
дали релативната положбата на жените се подо-
брила или се влошила во текот на кризата и да се 
утврди ефектот од кратењето на буџетот.

Друга програма што би можела да биде од ин-
терес и да заслужи подлабока анализа е шемата 
за гарантиран минимален приход. Губењето на 
формална и неформална работа предизвика пад 
на приходите и кај мажите и кај жените (и кај се-
мејствата). Како што е објаснето во делот 3, кри-
териумите за права на гарантиран минимален 
приход беа релаксирани до одреден степен за да 
се овозможи побрз опфат со социјалната помош 
на лицата кои ја изгубиле работата, но немаат 
право на надоместок за невработеност (истече-
ни договори за привремена работа, губење на 
неформална работа, итн.). 

Министерството за труд и  
социјална политика

Буџетските расходи за Министерството се зго-
лемени на 2,35 милијарди денари или за 4,8 
проценти во споредба со буџетот пред кризата. 
Зголемените буџетски расходи главно се одне-
суваат на воведување на програмата „Мерки за 
справување со ковид-19 кризата“ преку која се 
обезбедува поддршка за најранливите групи и 
покрива околу две третини од вкупното зголему-
вање (Табела 4). Повеќе средства беа буџетирани 
и за поддршка на социјалните фондови, главно 
преку трансфери за покривање на дефицитот во 
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.

Кратењата се направени претежно за мерките 
за намалување на сиромаштијата, а особено за 
субвенциите за социјални придонеси за зголе-

мување на платите (планирани на почетокот на 
годината), како одраз на влошеното економско 
опкружување врз основа на намалениот капаци-
тет на работодавачите за зголемување на плати-
те за време на кризата. Скратени се и расходите, 
меѓу другото, за програмата за подобрување на 
социјалните услуги и пензискиот систем, деин-
ституционализација, социјални услуги, изград-
ба, како и за опремување и одржување на објекти 
за детска заштита.

Субвенциите за социјални придонеси за зголе-
мување на платите како антикризна мерка ги ко-
ристеа во просек околу 23 000 компании месеч-
но, почнувајќи од месец март, што претставува 
поддршка за зголемување на платите во просек 
за околу 114 500 вработени месечно преку ме-
сечната буџетска поддршка во износ од 2,8 ми-
лиони евра.

ТАБЕЛА 4. 

Расходи на Министерството за труд и социјална политика по програма (милиони денари)

Буџет Ребаланс на 
буџетот (втор)

Апсолутна
разлика % разлика Структура 

(%, ребаланс)

Администрација 3.143 3.432 289 9,2 6,7

Детска заштита 115 92 -23 -20,1 0,2

Социјална заштита 1.581 1.484 -97 -6,1 2,9

Надоместоци и социјални права 11.147 11.131 -16 -0,1 21,7

Поддршка на социјални фондови 28.375 29.495 1.120 3,9 57,4

Родова еднаквост 11 10 -1 -8,9 0,0

Децентрализација 2.150 2.147 -3 -0,1 4,2

Мерки за намалување на 
сиромаштијата

2.519 2.017 -502 -19,9 3,9

Интеграција во ЕУ 9 8 -1 -10,9 0,0

Мерки за справување со ковид-19 / 1.583 1.583 / 3,1

 Извор: Министерство за финансии и сопствени пресметки.
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Министерството за култура

Кај финансиските средства на Министерството 
за култура се забележуваат кратења од речиси 
34 милиони денари или околу 10 проценти во 
споредба со првичниот буџет. Ова најмногу се 
должеше на намалените капитални расходи, 
трансфери и патни трошоци, додека средствата 
од буџетските програми беа скратени најмногу за 
Управата за заштита на културното наследство.

Финансирање на активности од културата

Буџетските расходи за финансирање на актив-
ности од културата се намалија за 286 милиони 
денари или околу 8 проценти во споредба со пр-
вичниот буџет. Ова најмногу се должеше на на-
малените трансфери и капитални расходи. Ако 
се анализа според буџетска програма, помалку 
средства се предвидени за филмски активности, 
музејски активности и одржување на објекти и 
опрема од областа на културата.

ТАБЕЛА 6. 

Финансирање на активности од културата по програми (милиони денари)

Буџет Ребаланс на 
буџетот (втор)

Апс. 
разлика % разлика Структура 

(%, ребаланс)
Издавачка дејност 121 137 16 13,2 4,2
Библиотекарство 126 136 10 7,9 4,2
Филмска дејност 337 191 -146 -43,3 5,9
Музика и театар 1.435 1.461 26 1,8 45,1
Заштита на културното наследство 338 280 -58 -17,2 8,6
Уметност и галерии 41 31 -10 -24,4 0,9
Културни манифестации 148 127 -21 -14,2 3,9
Музејска дејност 557 472 -85 -15,3 14,6
Меѓународна соработка  128 80 -48 -37,5 2,5
Децентрализација 297 324 27 9,1 10,0
Мерки за справување со ковид-19 / 4 4 / 0,1

Извор: Министерство за финансии и сопствени пресметки.

ТАБЕЛА 5. 

Расходи на Министерството за образование и наука по програма (милиони денари)

Буџет Ребаланс на 
буџетот (втор)

Апс. 
разлика % разлика Структура 

(%, ребаланс)

Администрација 329 279 -50 -15,3 1,1
Основно образование 997 534 -463 -46,5 2,1
Средно образование 903 667 -236 -26,2 2,6
Високо образование 6.181 5.473 -708 -11,4 21,5
Ученички стандард 237 250 13 5,3 1,0
Студентски стандард 590 843 253 42,8 3,3
Наука 343 351 8 2,2 1,4
Децентрализација 16.182 16.225 43 0,3 63,6
Интеграција во ЕУ 203 225 22 10,7 0,9
Инвестиции во образованието 822 585 -237 -28,8 2,3
Мерки за справување со ковид-19 / 60 60 / 0,2

Извор: Министерство за финансии и сопствени пресметки.

Министерството за образование и наукa

Министерството забележа намалување на 
буџетските расходи за 1,3 милијарди денари или 
4,8 проценти во споредба со буџетот пред криза-
та. Ова се должи на намалувањето на трошоците 
за стоки, услуги, плати и инвестиции, како што 
се трошењето на средства на сите нивоа на об-
разование, а особено на проекти во основно и 

средно образование, и скоро сите институции за 
високо образование, како и вкупните капитални 
инвестиции во образованието. Ова е јасен одраз 
на импликациите на пандемијата.

Во исто време, предвидени се повеќе средства за 
студентски стандард, пренесување на надлеж-
ностите на единиците на локалната самоуправа 
и за воведената програма „Мерки за справување 
со ковид-19 кризата“ (Табела 5).



БУЏЕТСКИ КРАТЕЊА 
И ПРЕРАСПРЕДЕЛБИ 
ВО СЕКТОРИ ОД 
ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ
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5. Буџетски кратења  
и прераспределби  
во сектори од  
големо значење за 
родовата еднаквост 

Во овој дел е претставена детална анализа на 
секторите/политиките кои беа идентификувани 
како сектори од големо значење за родовата ед-
наквост. Се заснова на анализата во два чекори 
која е спроведена во делот 4 и следеше по кон-
султативниот процес во кој учествуваа клучни ин-
формирани лица во областа на родовото буџети-
рање. Тука спаѓаат вработените во канцеларијата 
на UN Women во Северна Македонија и нацио-
налниот експерт за родова еднаквост кој работи 
со неколку владини институции на спроведување 
на родово одговорно буџетирање на централно 
ниво. Секторите се i) пазарот на труд (во целост, 
вклучувајќи ја политиката за вработување и на-
доместоците за невработеност), ii) женско прет-
приемништво, iii) сиромаштија и програми за 
социјална помош, особено шемата за гарантиран 
минимален приход и iv) земјоделскиот сектор и 
политиката за земјоделство и рурален развој.

5.1 
Пазар на трудот, надоместок  
за невработеност и  
активни програми

Општ преглед на пазарот на трудот од 
родова перспектива

Во Дел 2 е дадена подетална анализа на случу-
вањата на пазарот на трудот во текот на панде-
мијата предизвикана од ковид-19. Податоците од 
АРС покажуваат донекаде позитивен развој за же-
ните на пазарот на трудот во првите три квартали 
од годината. Особено, бројот на работни места на 
жени во К3 од 2020 година беше поголем за околу 
3 300 во споредба со истиот квартал во 2019 годи-
на, додека мажите изгубија 17 000 работни места. 
Покрај тоа, стапката на невработеност кај жените 
опадна, додека стапката на невработеност кај ма-
жите се зголеми. Сепак, стапката на неактивност 
кај жените исто така се зголеми во К3, со што се 
зголеми родовиот јаз во активноста на 21,5 про-
центи од 21,2 во претходната година. Слично, 
административните податоци од Агенцијата 

35 Пресметано како одлив од евиденцијата на невработени лица кон вработени лица минус приливот во 
евиденцијата од вработени лица.

36 Регистрираните невработени лица се пријавуваат дали се активни или пасивни баратели на работа. Активните 
баратели на работа имаат пристап до повеќе услуги (главно АППТ), но исто така имаат и повеќе обврски (редовно 
да го пријавуваат својот статус). Барателите на работа можат лесно да преминуваат во/од овие две категории.

за вработување покажуваат дека жените имаат 
поголема веројатност да ја изгубат работата во 
текот на пандемијата. Оттука, оваа студија дава 
подлабока анализа на пазарот на трудот, главно 
заснована на административни податоци. Би-
дејќи повеќе жени останаа без работа, студијата 
дава анализа на тоа дали се користеа политиките 
за пазарот на трудот (главно, надоместокот за не-
вработеност и активните политики на пазарот на 
трудот) за да се балансираат негативните после-
дици за жените кои останаа без работа и воопшто 
за невработените жени.

Административните податоци покажаа дека по-
меѓу јануари 2020 и октомври 2020 година вкуп-
но 18 432 лица останале без работа на нето осно-
ва,35 што претставува 18 проценти од вкупниот 
број на невработени лица во јануари 2020 година 
(пред рецесијата). Овој податок се споредува со 
околу 2 066 лица кои останале без работа на нето 
основа во текот на истиот период во 2019 годи-
на. Од тоа, 9 231 жена остана без работа на нето 
основа (18% од невработените жени во јануари 
2020 година) и 9 201 маж (17% од вкупниот број 
на невработени мажи). Оттука, вкупниот број на 
регистрирани невработени лица е во постојан 
пораст од појавата на ковид-19 во Северна Ма-
кедонија. Во октомври беше повисок за околу 25 
проценти во споредба со февруари. Во овој пери-
од забележани се два спротивни трендови: тренд 
на пораст кај активните баратели на работа и на-
малување на пасивните баратели на работа,36 со 
исклучок на јули и октомври (Графикон 8). Во ок-
томври имаше значителен скок на бројот на па-
сивни баратели на работа од околу 36 проценти 
од вкупниот број на невработени. Ова најверојат-
но се поврзува со најавата на Владата за обезбе-
дување платежни картички за оваа категорија 
невработени, што не беше случај со претходната 
мерка за еднократна финансиска поддршка за 
граѓани со ниски примања. Во октомври, распре-
делбата според род нa пасивните баратели на ра-
бота (и корисниците) беше еднаква.

Учеството на жените во вкупниот број на 
невработени лица (активни баратели на работа) 
се зголеми од 48,5 проценти во февруари 2020 
година на 50 проценти во октомври поради 
поголемиот прилив на претходно вработените 
жени во категоријата на невработени лица. 
Бројот на невработени жени се зголеми за 50 
проценти во периодот од февруари до октомври 
2020 година, додека во текот на овој период 
истиот раст кај мажите изнесуваше 41 процент 
(Графикон 9). Во јуни, од вкупниот број на 
невработени, 49 проценти беа жени (околу 65 
000) кои имаа право на поддршка во форма на 
платежна картичка.
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ГРАФИКОН 8. 

Активни наспроти пасивни баратели на работа, кумулативна месечна разлика  
(февруари 2020 = 0)

Извор: Агенција за вработување.

ГРАФИКОН 9. 

Мажи наспроти жени активни баратели на работа, кумулативна месечна разлика  
(февруари 2020 = 0)

Извор: Агенција за вработување.
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Зголемувањето на бројот на невработени лица 
(активни баратели на работа) во текот на панде-
мијата најмногу се однесува на зголемениот при-
лив врз основа на истекување на договорот за 
вработување, како кај жените така и кај мажите. 
Во текот на кризниот период (март до октомври), 
просечниот месечен прилив врз оваа основа се 
зголеми за речиси 90 проценти во споредба со 
месечниот просек претходната година. Ова зго-

лемување на приливот од вработени лица беше 
нешто поистакнато кај жените (92%) во однос на 
мажите (87%). Ситуацијата со лицата кои за прв-
пат бараат работа беше спротивна, при што кај 
мажите беше забележан раст од околу 21 про-
цент во текот на кризниот период во споредба 
со истиот период од претходната година, додека 
бројот на жените кои за првпат бараат работа се 
зголеми за само 8 проценти (Графикон 10).

Буџетска поддршка за задржување  
на работните места и за лицата кои 
останаа без работа

Општо земено, беа спроведени четири типа мер-
ки насочени кон лицата кои останаа без работа 
во текот на пандемијата, кои требаше да ги оп-
фатат и формалните и неформалните работни-
ци: надоместок за невработеност, еднократна 
финансиска поддршка, гарантиран минима-
лен приход и активни програми на пазарот на 
трудот. Во случајот на формалните работници, 
поддршката за приход се реализираше преку 
олабавување на критериумите за добивање на 
правото на надоместок за невработеност, како и 
преку еднократна поддршка за приход во форма 
на платежни картички. Кога станува збор за не-
формалните работници кои останале без рабо-
та, поддршката беше обезбедена преку измени 
во критериумите за добивање на правото на га-
рантиран минимален приход, со цел да се обезбе-
ди побрз и полесен влез во системот. Во Дел  4 е 
дадено детално објаснување за измените на кри-
териумите за добивање на надоместок за невра-
ботеност и гарантиран минимален приход.

Бројот на корисници на надоместок за невработе-
ност се зголеми во текот на 2020 година. Ова може 
до одреден степен да се припише на привреме-
ното олабавување на критериумите од страна на 
Владата како одговор на кризата, како и на влошу-
вањето на условите на пазарот на трудот. Зголему-
вањето на поддршката обезбедена преку надомес-
токот за невработеност го следеше општиот тренд 
на зголемување на невработеноста и губење на 
работните места според род (Графикон 11). Бројот 
на корисници се зголеми за приближно 49 процен-
ти во октомври во споредба со март, при што кај 
жените се забележува раст од 57 проценти, а кај 
мажите речиси 41 процент. Според тоа, соодносот 
на жени и мажи корисници беше близу 56 процен-
ти во октомври, во однос на околу 53 проценти во 
март. И покрај тоа што не постоеше специфична 
нова родово чувствителна политика, релакси-
раните критериуми за добивање на бенефиции 
за невработеност повеќе им помогнаа на жени-
те бидејќи тие беа презастапени меѓу лицата кои 
останаа без работа. Сепак, многу малку баратели 
на работа (4,6% во октомври 2020 година) имаа 
право на надоместок за невработеност, што значи 
дека оваа програма не обезбедува голема сигур-
носна мрежа за овие лица и нивните домаќинства.

ГРАФИКОН 10. 

Прилив во евиденцијата на невработени лица според род и различна основа  
(во илјади месечно)

Извор: Агенција за вработување.
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Податоците за активните политики на пазарот на 
трудот покажуваат зголемување на бројот на учес-
ници од 7.598 во 2019 година на 10.632 до крајот 
на ноември 2020 година. Жените сочинуваа повеќе 
од половина (52,5%) од вкупниот број учесници во 
активните политики на пазарот на трудот во 2019 
година; меѓутоа, во 2020 година бројот на жени 
како апсолутна вредност се зголеми од 3.991 на 
4.655, но се намали на 43,8 проценти во поглед на 
учеството на жените, како резултат на многу поиз-
разениот пораст на учеството на мажите од 3.607 
во 2019 година до речиси 6 000 во 2020 година.

Со цел директно да се поддржат работниците 
со ниски примања и да се евидентираат 
невработените лица кои бараат работа како и да 
се поттикне домашното производство, Владата 
обезбеди платежни картички во вредност од 
околу 22 милиони евра (0,2% од БДП) кои можеа 
да се искористат во текот на третиот квартал на 
2020 година. Во рамките на четвртиот пакет, 
оваа мерка беше проширена за да ги опфати и 
пасивните баратели на работа.

Според тоа, платежни картички беа обезбедени 
за следниве лица:

а) 113.000 евидентирани невработени лица кои 
бараат работа (9.000 денари, во вредност од 
околу 16,5 милиони евра);

б) 111.000 работници со ниски примања (3 000 
денари, во вредност од околу 5,4 милиони 
евра);

в) околу 85.000 пасивни баратели на работа 
(6.000 денари, во вредност од 8,3 милиони 
евра).

Во Дел 4.4 подолу се анализира проширувањето 
на шемата за гарантиран минимален приход во 
2020 година од родова перспектива.

Понатаму, ваучери за туризам во износ од 6 000 
денари беа доделени на работници со ниски 
примања со цел да се поддржи домашниот 
туризам, при што 117.000 граѓани добија ваучери 
во вкупна вредност од 12 милиони евра или 0,11 
проценти од БДП. Туристичкиот сектор, исто така, 
добива помош преку збир на мерки како што се 
субвенционирање на плати за туристички водичи, 
враќање на туристичката такса и поддршка за 
туристичките агенции, во вкупен износ од 10,6 
милиони денари или 0,1 процент од БДП.

Мерките за задржување на работните места 
главно се фокусираа на субвенциите за исплата 
на плати. Субвенциите за плати беа една 
од мерките со најголем фискален трошок и 
влијание врз пазарот на трудот. Првично, за 
април и мај, субвенцијата за плати за приватниот 
сектор изнесуваше 14.500 денари (износ на 
минималната плата), но се продолжи и за месец 
јуни. Наменета е за компании и за самовработени 
лица кои имаат најмалку 30% пад на приходите.

За оваа мерка вкупно се потрошени 84 милиони 
евра (0,8% од БДП), кои беа искористени од:

�� 19.300 компании за поддршка на околу 
117.000 работни места/работници во просек 
месечно или околу 18 проценти од вкупниот 
број на вработени;

�� 5.900 самовработени лица месечно, што 
претставува речиси 8 проценти од вкупниот 
број на самовработени лица.

ГРАФИКОН 11. 

Број на корисници на надоместок за невработеност според род

Извор: Агенција за вработување
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Во просек, жените искористиле 47 проценти од 
вкупните субвенции за плати за работниците во 
периодот април-јуни (Графикон 12). Вкупниот 
број на работни места на жените во економија-
та (320 000 во К2 од 2020 година) е далеку помал 
во споредба на работните места на мажите (461 
000). Овие податоци укажуваат дека програмата 
за субвенционирање на плати е повеќе наклоне-
та кон жените. Во мај 2020 година, на пример, 

субвенциите „покрија“ 17,4 проценти од вкупни-
от број на вработени жени во споредба со 14 про-
центи од вработените мажи. Сепак, ова исто така 
укажува на друг важен наод - дека пандемијата 
потешко ги погоди работните места на жените 
(што ја покажува нивната поголема ранливост), 
а субвенциите спречија поголеми загуби на ра-
ботни места кај жените отколку кај мажите.

Горенаведените податоци укажуваат на рела-
тивно големиот обем на програмата за субвен-
ционирање на плати. Сепак, дополнителните 
пресметки покажаа дека субвенциите за плати се 
во износ од околу 6 проценти од вкупната маса 
на плати во земјата, што претставува релативно 
мал процент (иако сепак повисок од проекцијата 
на МОТ за 2020 година од 4% од масата на плати). 
Со користењето на оваа методологија се покажа 
дека стапката на субвенционирање на плати е по-
висока кај жените (7%) отколку кај мажите (6%), 
под претпоставка дека нема родов јаз во платите.

ТАБЕЛА 7. 

Субвенции за плати како дел од вкупната 
маса на плати за К2 на 2020 година

K2 2020
Работници 

кои примаат 
плата

Самовработени 
лица Вкупно

Лица 641.587 83.770 725.357

Просечна бруто 
плата 118.072 118.072 118.072

Маса на плати (во 
милиони денари) 75.753 9.891 85.644

Субвенции за 
плати (во милиони 
денари)

4.889 256 5.146

Стапка на 
субвенции за плати 6,5 2,6 6,0

Извор: Сопствени пресметки врз основа на податоците од АРС, 
податоците за плати од Државниот завод за статистика и 
податоците за исплатени субвенции

37 Предвиден е дополнителен бескаматен кредит со грант компонента (30%) финансиран од ЕУ во износ од 31 
милиони евра за поддршка на жени, млади и дигитализација на бизнисот.

Спроведувањето на оваа мерка продолжи и во 
четвртиот квартал, иако со мали измени при што 
субвенцијата се движеше помеѓу 14.500 и 21.776 
денари во зависност од нивото на пад на прихо-
дите. Податоците за октомври покажаа дека се 
потрошени 15,5 милиони евра за поддршка на 
речиси 61.000 работни места во околу 12.500 
компании, додека дополнителни 5,4 милиони 
се потрошени за поддршка на околу 4.300 само-
вработени лица. Поддршката која е обезбедена 
за двете категории опфати околу 9 проценти од 
вкупниот број на работници и самовработени 
лица. Не беа достапни податоци за субвенциите 
за плати од октомври поделени по род.

За компаниите е обезбедена и дополнителна 
поддршка во форма на бескаматни кредитни ли-
нии финансирани од РБСМ, кои се наменети за 
секторите за транспорт и туризам и угостителска 
дејност, а имаат за цел да ја зголемат ликвид-
носта.37 Двете бескаматни кредитни линии обез-
бедија поддршка за компании кои вработуваат 
17.800 работници или 2,8 проценти од вкупниот 
број на вработени лица. Иако не е директно на-
менета за задржување на работните места, оваа 
мерка секако им помогна на компаниите да ја 
задржат својата работна сила. Податоци за оваа 
мерка поделени по род не беа достапни.

ГРАФИКОН 12. 

Учество на жените во вкупните субвенции за плати во периодот април-јуни 2020 година

Извор: Министерството за финансии и Управа за јавни приходи.
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Резиме

Пандемијата доведе до зголемување на бројот 
на евидентирани невработени лица и ги 
погоди жените особено во поглед на загубата 
на работните места. Сепак, податоците од 
АРС покажуваат дека некои показатели за 
пазарот на трудот (стапки на вработеност и 
невработеност) се подобрија кај жените во 
текот на пандемијата, иако нивното ниво на 
активност опадна. Анализата покажува дека 
политиката за вработување брзо се прилагоди 
на новото опкружување и дека се направени 
релативно ефективни промени во политиката 
за вработување и социјална помош со цел да 
се зачуваат приходите и животниот стандард 
на лицата кои останаа без работа (и формални 
и неформални работници) и да им се помогне 
на работодавачите да ја задржат својата 
работна сила. Податоците за надоместокот 
за невработеност покажуваат поголем пораст 
на бројот на жени корисници од мажи, што 
е во согласност со влошената положба на 
жените на пазарот на трудот (евидентирана 
невработеност). Иако во одлуката на Владата 
за измени на критериумите за добивање на 
надоместок за невработеност не е земена 
предвид родовата перспектива, таа доведе до 
релативно добра заштита на приходот за жените. 
Ефектот од програмата за субвенционирање на 
плати може да се смета за избалансиран во однос 
на заштитата на работните места и на жените и 
на мажите кои инаку би можеле да се изгубат. 
Меѓутоа, активните политики на пазарот 
на трудот чија основна цел е да се вработат 
невработените или да се задржат работните 
места се наклонети кон поголема поддршка за 
мажите отколку за жените.

38 Достапно на: https://bit.ly/2LMkZrx.

5.2 
Поддршка за женското 
претприемништво во текот  
на пандемијата на ковид-19

Општ преглед на женското 
претприемништво

Пандемијата доведе до зголемување на бројот на 
евидентирани невработени лица и ги погоди же-
ните особено во поглед на загубата на работните 
места. Сепак, податоците од АРС покажуваат дека 
некои показатели за пазарот на трудот (стапки на 
вработеност и невработеност) се подобрија кај же-
ните во текот на пандемијата, иако нивното ниво 
на активност опадна. Анализата покажува дека 
политиката за вработување брзо се прилагоди на 
новото опкружување и дека се направени рела-
тивно ефективни промени во политиката за вра-
ботување и социјална помош со цел да се зачуваат 
приходите и животниот стандард на лицата кои 
останаа без работа (и формални и неформални 
работници) и да им се помогне на работодавачи-
те да ја задржат својата работна сила. Податоци-
те за надоместокот за невработеност покажуваат 
поголем пораст на бројот на жени корисници од 
мажи, што е во согласност со влошената положба 
на жените на пазарот на трудот (евидентирана не-
вработеност). Иако во одлуката на Владата за из-
мени на критериумите за добивање на надомес-
ток за невработеност не е земена предвид родо-
вата перспектива, таа доведе до релативно добра 
заштита на приходот за жените. Ефектот од про-
грамата за субвенционирање на плати може да 
се смета за избалансиран во однос на заштитата 
на работните места и на жените и на мажите кои 
инаку би можеле да се изгубат. Меѓутоа, активни-
те политики на пазарот на трудот чија основна цел 
е да се вработат невработените или да се задржат 
работните места се наклонети кон поголема под-
дршка за мажите отколку за жените.38

ТАБЕЛА 8. 

Самовработени лица според род во К2 од 2020 година (во илјадници и процентуално)

  Вработени 
лица 

Самовработени 
лица 

Учество на 
самовработени 

во вкупно 
Работодавачи

Учество 
на вкупно 

самовработени 
лица 

Работници 
за сопствена 

сметка 

Учество 
на вкупно 

самовработени 
лица

Вкупно 782.1 109.3 14,0% 31,7 29,0% 77,5 70,9%
Мажи 461.3 83.6 18,1% 25,4 30,4% 58,2 69,6%
Жени 320.8 25.7 8,0% 6,3 24,5% 19,3 75,1%

Извор: Евростат.39
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Според Министерството за економија, 29,4 
проценти од вкупниот број активни претпријатија 
биле во сопственост или косопственост на 
најмалку една жена (сопственички удел од 
најмалку 50 проценти) во 2017 година.39 Сепак, 
овие претпријатија вработуваа само 13 проценти 
од вкупниот број на вработени во земјата. 
Повеќето од претпријатијата во сопственост на 
жени беа микро (78%) или мали (21,3%), иако 
оваа структура е многу слична на целокупната 
структура на претпријатијата врз основа на 
големината. Покрај тоа, податоците покажуваат 
дека претпријатијата во сопственост на жени 
се многу мали, а просечниот број на вработени 
е двајца. Повеќето од овие претпријатија се во 
трговскиот сектор, по што следи производството 
и професионалните и техничките активности.

Податоците содржани во Истражувањето„ Жи-
вот во транзиција“ на ЕБОР за 2016 година (нај-
ново достапно) покажуваат дека само 10,3 про-
центи од возрасните во Северна Македонија се 
обиделе да основаат бизнис, што е пониско од 
просечниот процент во земјите во транзиција со 
ниски перформанси: просекот во Бугарија, Хр-
ватска, Латвија, Литванија, Романија и Словачка 
изнесува 12,1%.40 Жените имаат далеку помала 
веројатност од мажите да започнат претпри-
емничка дејност (6,6% во споредба со 14%). Од 
лицата кои се обиделе да започнат бизнис, 70,5 
проценти успеале (стапка на успех споредлива 
со регионалните бројки за Западен Балкан). По-
датоците исто така покажуваат дека во споредба 
со мажите, при основањето на сопствени бизни-
си жените во Северна Македонија имаат најмал-
ку еднаква веројатност со мажите да успеат.

Податоците од истражувањето „Живот во транзи-
ција“ за 2016 година исто така покажуваат дека 44 
проценти од испитаниците во регионот на Запа-
ден Балкан кои започнале свој бизнис но не успе-
але, како главен проблем го навеле недостатокот 
на капитал, иако податоците покажуваат дека 
пристапот до капитал бил попроблематичен за 
мажите отколку за жените. Податоците за глобал-
ната финансиска инклузија од Глобалниот Фин-
декс покажуваат дека финансиската инклузија во 
Северна Македонија е релативно висока во спо-
редба со регионот и нивото на развој. 41 Во 2017 го-
дина, на пример, 77 проценти од населението во 
земјата на возраст од 15 години или повеќе имале 
трансакциска сметка во банка, што претставува 
компаративно високо ниво за земјите со среден 
приход и регионот. Еден од факторите што при-
донесе за ова високо ниво на „банкарски писме-
на“ популација е законодавството кое налага, на 
пример, дури и социјалната помош да се добива 
преку банкарска сметка. Сепак, во споредба со ма-
жите, жените имаат помала веројатност да имаат 

39 Податоци од Централниот регистар.
40 Податоците се достапни на: www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/lits.html. 
41 Види https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus.
42 World Bank and FAO (2014). Land and Gender: Improving data availability and use in the Western Balkans. FAO, World Bank.

банкарска сметка: 73 проценти жени во споредба 
со 80 проценти од мажите. Исто така, постои ро-
дова разлика и во однос на позајмувањето на пари 
при што 36,2% од жените позајмиле пари, што е 
под националниот просек од 40%.

Сопственоста на имот исто така може да прет-
ставува ограничување за пристап до финан-
сиските пазари, доколку тоа значи дека нема 
обезбедување за да се добие кредит за започну-
вање на бизнис. Жените во Северна Македонија 
имаат многу мал удел во целокупната сопстве-
ност на имот, што во најголем дел го поседуваат 
мажи (83,4%).42 Иако постои законска регулати-
ва што го штити правото на жените да поседува-
ат имот, обичаите и традиционалните општест-
вени норми воопшто, а особено во руралните 
области спречуваат повеќе жени да поседуваат 
имот. Жените (особено жените со пониско ниво 
на образование во руралните области) исто така 
не се доволно информирани за нивните права во 
овој поглед.

Стратегијата за женско претприемништво 2019-
2023 на Министерството за економија (2018) 
идентификува неколку клучни ограничувања за 
женското претприемништво, како:

�� Доминантната култура во земјата резултира со 
традиционална поделба на родовите улоги во 
домаќинството, на пазарот на трудот и во об-
разованието. Поради ова жените немаат само-
доверба и се плашат од неуспех, што ја ограни-
чува нивната подготвеност да започнат бизнис. 
Исто така, на жените претприемачи им е тешко 
да воспостават рамнотежа помеѓу обврските во 
домот и работата или деловните активности.

�� Жените страдаат од ограничен пристап до фи-
нансии, особено со оглед на ниското ниво на соп-
ственост на имот. Сепак, стратегијата тврди дека 
жените се помалку склони (помалку подготвени) 
да бараат кредити за да започнат бизнис, а на-
место тоа претпочитаат да се потпрат на сопстве-
ните заштеди или да позајмат пари од семејство-
то или пријателите. Жените претприемачи ретко 
бараат кредити и грантови или други видови фи-
нансиска поддршка (како и стручна поддршка).

�� Сегрегацијата на жените во образованието во 
областа на општествените науки и образова-
нието исто така придонесува за нискиот про-
цент на жени кои започнуваат сопствен бизнис.

Горенаведеното покажува дека за поддршка на 
женското претприемништво е потребна значи-
телна интервенција на неколку различни фрон-
тови/сектори. Анализата во продолжение глав-
но се фокусира на финансиската поддршка која 
е распределена за женското претприемништво 
во рамките на владиниот буџет. 

http://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/data/lits.html
https://globalfindex.worldbank.org/#data_sec_focus
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Буџетска поддршка за женското 
претприемништво 

Главниот стратешки документ поврзан со женското 
претприемништво е Стратегијата за женско прет-
приемништво 2019-2023, заедно со Програмата на 
Владата 2020-2024. Јасно утврдените цели на стра-
тегијата се да се подобри пристапот до финансии 
за жените претприемачи и да се зголеми стапката 
на вработеност кај жените на 55 проценти.

Општо, женското претприемништво се поддржу-
ва на повеќе различни начини:

�� Јавните средства и програми кои се насочени 
кон женското претприемништво преку гранто-
ви за кофинансирање за постојните МСМП во 
сопственост/управувани од жени. Овие гран-
тови се спроведуваат преку Министерството за 
економија.

�� Општа индиректна поддршка (не е конкретно 
наменета за жените претприемачи) се обезбе-
дува преку Агенцијата за вработување во фор-
ма на грантови за започнување бизнис и гран-
тови за иновации преку Фондот за иновации и 
технолошки развој.

�� Поддршката за зајакнување на вештините на 
претприемачите е ограничена на обука од 
мал обем што ја спроведува Агенцијата за под-
дршка на претприемништвото и Агенцијата за 
вработување (за невработените лица) и не е 
конкретно насочена кон жените. Не се забеле-
жани промени во оваа област во 2020 година.

Третиот пакет антикризни мерки вклучуваше кон-
кретна финансиска поддршка за жени претприема-
чи во форма на бескаматен кредит финансиран од 
ЕУ со грант компонента (30%) што треба да се спро-

43 Не можевме да собереме податоци на месечна основа за 2019 година и затоа не можевме да го споредиме бројот 
на апликации и средства за истиот период во 2019 и 2020 година.

ведува преку РБСМ. Меѓутоа, во рамки на оваа ана-
лиза беше рано да се процени оваа мерка бидејќи 
нејзината примена допрва требаше да започне.

Поддршка за претприемништво од Министер-
ството за економија е организирана во рамките 
на Програмата за конкурентност, иновации и 
претприемништво. Програмата за 2020 година 
беше донесена на крајот на 2019 година (објавена 
во „Службен весник на Северна Македонија“, бр. 
277/2019). Вкупниот износ наменет за програмата 
изнесуваше 47,9 милиони денари (780 000 евра) 
од кои 565 000 евра беа буџетирани во рамките на 
буџетската програма Директна владина поддрш-
ка за развој на мали и средни претпријатија, а 117 
000 евра преку буџетската програма Индустриска 
политика.

Програмата за конкурентност, иновации и прет-
приемништво содржи една конкретна мерка која 
е насочена кон жените претприемачи наслове-
на „Финансиска поддршка за женското претпри-
емништво“. Меѓутоа, средствата кои секоја годи-
на се наменуваат за оваа мерка се прилично мали. 
Планираниот износ на средствата за 2020 година 
беше 1,5 милиони денари или 24 400 евра.

Во Табела 9 подолу се прикажани доделените 
средства, бројот на претпријатија што ја до-
бија оваа поддршка и просечната големина на 
поддршката. Според критериумите, претприја-
тијата можат да ја користат оваа мерка доколку 
најмалку 50 проценти од претпријатието ги по-
седува жена или пак со него управува жена. Оваа 
поддршка се обезбедува во форма на кофинан-
сирање од 50 проценти од цената на нова опре-
ма, унапредување на канцеларискиот простор 
или воведување на нови софтверски решенија 
во износ до 120 000 денари (околу 1 950 евра). 43

ТАБЕЛА 9. 

Мерка: Финансиска поддршка за женското претприемништво 2012–2020 година

Доделени 
средства (МКД)

Реализирани 
средства (МКД) # од апликации

# од 
субвенционирани 

претпријатија

Просечен грант 
по корисник

2012 29.593 27.108 78 18 1.506

2013 21.626 20.864 30 18 1.159

2014 22.764 18.009 26 12 1.501

2015 29.268 17.080 18 15 1.139

2016 32.520 32.373 39 23 1.408

2017 39.024 28.127 36 18 1.563

2018 32.520 32.416 46 16 2.026

2019 40.650 37.518 38 21 1.787

2020 
(крај на 

октомври)
24.390 17.369 23 11 1.579

Извор: Интерни податоци од Министерството за економија44
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Жените претприемачи можат да учествуваат 
и во други мерки на програмата, но само оваа 
мерка е конкретно насочена кон жените. Како 
што покажуваат податоците погоре, првичниот 
буџет за 2020 година предвидуваше голем пад 
во финансирањето на оваа мерка; сепак, можеа 
да се забележат одредени позитивни пракси во 
текот на 2020 година по ребалансот на буџетот.

Прво, во јуни 2020 година, измената на целокуп-
ната Програма за конкурентност, иновации и 
претприемништво („Службен весник на Северна 
Македонија“ бр. 153/2020) значеше дека сред-
ствата наменети за програмата беа значително 
скратени, односно намалени за 42 проценти до 
износ од 451 000 евра. Некои од планираните 
мерки беа привремено одложени, додека кај 
други имаше намалување на средствата. Под-
дршката за женското претприемништво беше 
единствената мерка за која распределбата на 
финансиските средства остана непроменета.

Второ, истовремено се додаде нов критериум 
за преостанатите мерки со кој се стимулираат 
(т.е. им се дава приоритет) да аплицираат 
претпријатија кои се во сопственост/управувани 
од жени. Претставник од Министерството 
за економија во едно интервју изјави дека 
намалениот број на апликанти за поддршка на 
женското претприемништво во 2020 година 
(Табела 9) може да се објасни со зголемениот број 
апликации од страна на жени претприемачи за 
други мерки како што се „Финансиска поддршка 
за МСМП“. Оваа програма е поголема (планирани 
се 228 000 евра), а максималниот износ што може 
да се додели е исто така поголем, односно 4 900 
евра; затоа, оваа мерка е попривлечна за жените 
претприемачи. Во 2019 година, од вкупно 

44  Податоците се обезбедени од Министерството за економија.

190 претприемачи/компании кои ја користеа 
оваа буџетска поддршка, 49 беа жени (26%). Во 
однос на доделените средства, жените добија 
21 процент од вкупната поддршка. Иако ова 
покажува дека жените и понатаму се недоволно 
застапени меѓу претприемачите кои добиваат 
некаква форма на буџетска поддршка, исто така 
и ја одразува целокупната родова структура на 
претприемачите претставена во Табела 8. 44

Во поглед на општата поддршка за основање 
на сопствен бизнис која се обезбедува преку 
Агенцијата за вработување, достапните подато-
ци покажуваат дека првичниот обем на програ-
мата за самовработување беше 1 468 неврабо-
тени лица. Овој број опфаќа само околу 14% од 
вкупниот број учесници во активните политики 
на пазарот на трудот (10 632) планирани за 2020 
година. Општо земено, програмата изгледа дека 
е понаклонета кон мажите. Споредбата помеѓу 
2019 и 2020 година покажа благ негативен раз-
вој. Податоците за учеството на жените кои до-
бија поддршка за самовработување во 2020 го-
дина (30,9%) се пониски од претходната година 
(33,3%). Овој пад следи по целокупниот пад на 
учеството на жените во активните политики на 
пазарот на трудот од 52,5 проценти во 2019 го-
дина на 43,8 проценти во 2020 година.

Како позитивен развој, Владата одлучи да ја про-
шири програмата за стартап компании со допол-
нителни 500 достапни грантови (зголемување од 
34%) во септември 2020 година. На овој начин би 
се овозможиле некои дополнителни критериуми 
насочени кон зголемување на учеството на жени 
корисници (слично на финансиската поддршка 
за МСМП која ја обезбедува Министерството за 
економија). 

ГРАФИКОН 13. 

Активни политики на пазарот на трудот и поддршка за стартап компании обезбедена од 
Агенцијата за вработување во 2019 и 2020 година

Извор: Сопствени пресметки врз основа на податоци добиени од Агенцијата за вработување на Северна Македонија.
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Резиме 

Претприемничката активност кај жените во Се-
верна Македонија е значително пониска откол-
ку кај мажите, иако нема родова разлика во ус-
пешноста на основаните бизниси. Жените имаат 
многу помала веројатност да основаат бизнис, 
и кога основаат, нивните бизниси се прилично 
мали и обично причината за нивното основање е 
поврзана со недостаток на алтернативи наместо 
со можности. Жените, исто така, се соочуваат со 
проблем во форма на мал пристап до видовите 
на средства и продуктивниот придонес кои се по-
требни за основање бизнис. Достапните студии 
покажуваат дека во споредба со мажите, жените 
се помалку подготвени да го финансираат својот 
бизнис преку кредити, па дури и грантови (прет-
почитаат да ги користат своите заштеди и/или да 
позајмуваат од семејството и пријателите).

Ребалансот на буџетот за 2020 година поттикнат 
од пандемијата на ковид-19 содржи одредени 
аспекти на родовата перспектива. Ова е очиг-
ледно во случајот на финансиската поддршка за 
жените претприемачи преку Министерството за 
економија во рамките на Програмата за конку-
рентност, иновации и претприемништво. Иако 
има значително намалување (за 34%) на износот 
на средства наменети за претприемништвото, 
средствата кои им се достапни на жените оста-
наа непроменети. Покрај тоа, додадена е посеб-
на одредба со која се предвидува повластен трет-
ман на жените апликанти за другите програми/
мерки во рамките на Програмата за конкурент-
ност, иновации и претприемништво. Меѓутоа, 
нивото на нивното учество остана многу ниско, 
со тоа што само 11 претпријатија управувани од 
жени беа финансирани до крајот на октомври 
2020 година, а износот (најмногу 1 950 евра) се 
намали во голема мера во периодот помеѓу 2019 
и 2020 година.

Од друга страна, финансиската поддршка од 
Агенцијата за вработување (грантови за стартап 
компании) се зголеми во 2020 година во однос на 
2019 година, иако учеството на жени корисници 
се намали. Во септември 2020 година, Владата 
одлучи да ја прошири оваа програма, a оваа 
одлука овозможи да се зголеми бројот на жени 
корисници до крајот на 2020 година.

 

45 Податоци за меѓународната трговија од Централната банка. Достапно на: https://bit.ly/3sgYdsL. 
46 Објавените податоци од националната анкета за работна сила содржеа некои основни податоци, вклучително 

и за вработените лица во земјоделството. Сепак, повеќето податоци не беа поделени по род, вклучително и 
податоците за вработување по сектор и пол и по професионален статус и род.

5.3 
Земјоделство

Изборот на земјоделскиот сектор за анализа-
та произлезе од повеќе карактеристики на овој 
сектор и ребалансите на буџетот спроведени во 
2020 година во овој сектор. Прво, податоците за 
пазарот на трудот и земјоделството ја истакну-
ваат ранливоста на жените во земјоделството 
(како вработени или членови на домаќинства 
кои помагаат во земјоделската активност). Вто-
ро, земјоделството е еден од ретките сектори чиј 
буџет се зголеми преку ребалансите на буџетот, 
што главно е поврзано со исплатата на субвен-
ции и трансфери.

Општ преглед: Големина и карактеристики 
на земјоделскиот сектор

Во 2019 година, вкупното земјоделско производ-
ство (земјоделство, шумарство и риболов) во Се-
верна Македонија изнесуваше приближно 900 
милиони евра (според сегашните цени) и прет-
ставуваше 8 проценти од вкупниот БДП. Учество-
то на земјоделството во БДП благо опадна од 8,5 
проценти во 2018 година. Вкупната трговија со 
храна и пијалаци (вклучително и тутун) во 2019 
година изнесуваше 1,34 милиони евра, што прет-
ставува зголемување од 19,6 проценти во однос 
на 2018 година.45 Во 2019 година, Северна Ма-
кедонија извезува храна и пијалаци во износ од 
586,4 милиони евра (9,1% од вкупниот извоз), до-
дека увозот изнесува 754 милиони евра (8,9% од 
вкупниот увоз). Трговскиот дефицит во 2019 годи-
на изнесува 167,5 милиони евра, што претставува 
раст од 24,4 проценти во однос на 2018 година.

Еден од главните предизвици во земјоделскиот 
сектор е малата големина на земјоделските сто-
панства (фарми), при што 49,6 проценти од сите 
земјоделски стопанства се многу мали и со го-
дишен обрт помал од 2 000 евра, а дополнител-
ни 45,3 проценти имаат обрт од 2 000 до 15 000 
евра.

Податоците од АРС покажуваат дека во К3 од 
2020 година во земјоделскиот сектор во Северна 
Македонија биле вработени околу 93 илјади 
лица, што претставува 12 проценти од вкупниот 
број на вработени. Во К2 од 2020 година, во 
земјоделскиот сектор имало вработени 37 000 
жени, што претставува учество од 38,4 проценти 
во вкупниот број на вработени во земјоделскиот 
сектор (Табела 10). 46 

https://bit.ly/3sgYdsL
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Голем дел од вкупниот број на вработени лица 
во земјоделството отпаѓа на семејни работници 
кои помагаат на земјоделските стопанства. 
Податоците од АРС покажуваат дека во К2 од 
2020 година 35 700 вработени лица во Северна 
Македонија работеле како семејни работници 
кои помагаат (како професионален статус), што 
претставува 4,5% од вкупниот број на вработени. 
Жените се прекумерно застапени меѓу овие 
работници: 6 од секои 10 семејни работници 
се жени. Покрај тоа, учеството на семејните 
работници во вкупниот број на вработени жени 
изнесува 6,7 проценти, додека ова учество е 
многу помало кај мажите (3%). Овие податоци ја 
истакнуваат ранливоста на жените кои работат 
во земјоделството (и воопшто) со оглед на тоа 
што семејните работници кои помагаат обично се 
ангажираат неформално и не добиваат приход.47

Во 2018 година, вкупните субвенции за земјодел-
ството изнесуваа (по тековни цени) приближно 
103 милиони евра. Земјоделските субвенции бе-
лежеа тренд на пораст, но нивното влијание врз 
производството беше двосмислено. Генерално, 
земјоделското производство и вработувањето ва-
рираат од година во година, како и извозот, доде-
ка трговскиот дефицит кај храната се зголемува.

47 Достапно на: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_egan2/default/Табела?lang=en.
48  Податоците се достапни во базата на податоци Макстарт на следнава врска: http://bit.ly/2Xun7XE. 

Државниот завод за статистика објави детални 
податоци за земјоделскиот сектор во однос на вра-
ботувањето и работата на членовите на домаќин-
ствата; меѓутоа, само за 2013 и 2016 година.48 Овие 
податоци покажуваат дека во 2016 година имало 
441 829 лица кои се занимаваат со земјоделство, 
кои вклучуваат вработени лица и членови на до-
маќинствата (за кои ова е дополнителна работа). 
Од лицата кои се занимаваат со земјоделство, 99 
проценти работеле на индивидуални земјоделски 
стопанства (437.318), а само 1 процент (4.511) во 
деловни субјекти. Генерално, учеството на жените 
кои се занимаваат со земјоделска активност изне-
сува 42,4 проценти. Оваа бројка е поголема од по-
датоците од АРС за вработените лица во овој сек-
тор (Табела 11). Жените сочинуваат 42,5 проценти 
од вкупниот број лица (вклучително и членови на 
домаќинства) кои работат на индивидуални земјо-
делски стопанства, додека тие сочинуваат само на 
една четвртина од лицата кои работат во деловни 
субјекти во земјоделството (Графикон 14). Со ог-
лед на тоа што второто претставува поформална 
форма на земјоделско производство, ова покажу-
ва дека жените обично вршат помошна работа во 
земјоделското производство. 

ТАБЕЛА 10. 

Вработени во земјоделскиот сектор според род во 2019 и 2020 година  
(на возраст над 15 години, во илјади)

  2019 К1 2019 К2 2019 К3 2019 К4 2020 К1 2020 К2

Вкупно вработени 789.4 794.3 799.5 807.3 811.1 793.4

Вработени во земјоделство 110.6 113.3 116.2 104.1 99.1 96.4

Учество на вработените во 
земјоделството во вкупниот 
број на вработени

14,0 14,3 14,5 12,9 12,2 12,2

Мажи 68.2 69.0 72.9 66.7 60.9 59.4

Жени 42.4 44.4 43.3 37.4 38.2 37.0

Процент на жени во 
вкупно вработените во 
земјоделството

38,3 39,2 37,3 35,9 38,5 38,4

Процент на жени во 
земјоделството како % од 
вкупно вработените жени

13,3 14,2 13,6 11,4 11,6 11,4

Мажите во земјоделството 
како % од вкупно вработените 
мажи

14,5 14,3 15,2 13,9 12,6 12,7

Извор: Евростат..48

Од вкупниот број на вработени жени, 11,4 про-
центи работеле во земјоделскиот сектор. Мажи-
те имаа малку поголеми изгледи да работат во 
земјоделството, со број на вработени што прет-

ставува 12,7 проценти од вкупниот број на вра-
ботени кај мажите. Во набљудуваниот период, 
вработувањето во земјоделството опадна и кај 
двата рода. 

http://bit.ly/2Xun7XE
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Во Табела 11 подолу е прикажана структурата 
на 437 318 лица кои работат во индивидуални 
земјоделски стопанства од кои 40 проценти се 
носители на индивидуални земјоделски сто-
панства, а 60 проценти се членови на домаќин-
ствата. Мажите преовладуваат меѓу носителите 
на земјоделските стопанства со 89,5 проценти, 
додека жените почесто се членови на домаќин-
ствата во тие стопанства во споредба со мажите.
49

ТАБЕЛА 11. 

Структура на членови на домаќинства кои 
работат на индивидуални земјоделски 
стопанства според род

 
Носител на 

индивидуално 
стопанство

Членови на 
домаќинствата

Вкупно 177.845 259.473

Мажи како % 
oд вкупно 89,5% 35,5%

Жени како % 
oд вкупно 10,5% 64,5%

Извор: Државен завод за статистика,  
Статистички годишник.50

Очекувано, мажите исто така преовладуваат и 
меѓу управителите на земјоделските деловни 
субјекти: нешто повеќе од 80 проценти од 
управителите се мажи.

Во рамките на Единствениот регистар на 
земјоделски стопанства, кој го основа и води 
Министерството за земјоделство, шумарство 

49 Државен завод за статистика, Статистички годишник, Структура на земјоделски стопанства.  
Достапно на: http://bit.ly/2Xwmjlh. 

50 Државен завод за статистика, Статистички годишник, Структура на земјоделски стопанства.  
Достапно на: http://bit.ly/2Xwmjlh. 

51  За тутунот беа издвоени дополнителни 309 000 евра.

и водостопанство, во 2020 година имало 175 
088 регистрирани земјоделски стопанства, што 
претставува раст од 1,4 проценти во споредба со 
2019 година. Во 22 проценти од нив, носителот 
на стопанството бил жена (двојно повеќе од 
податоците презентирани во Табела 11). Помеѓу 
2019 и 2020 година, бројот на жени носители се 
зголеми за 4,5 проценти, а на мажи носители 
за 0,6 проценти. Финансиската поддршка за 
земјоделството и руралниот развој главно им 
беше достапна на регистрираните земјоделци.. 

Буџетска поддршка за земјоделството во 
текот на пандемијата

Податоците во Дел 4 покажуваат зголемен буџет 
за земјоделски субвенции и трансфери во рам-
ките на ребалансот на буџетот, кој се спроведу-
ва преку Агенцијата за финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. Расходите 
за овој буџетски корисник се зголемија за око-
лу 1,5 милијарди денари или 20,4 проценти во 
споредба со првичниот буџет. Ова зголемување 
ја одразува зголемената финансиска поддршка 
(субвенции и капитални грантови) и за земјодел-
ството и за руралниот развој.

Владината поддршка на земјоделскиот сектор се 
утврдува на годишно ниво во Програмата за фи-
нансиска поддршка на земјоделството.51 Програ-
мата за 2020 година првично беше одобрена во 
декември 2019 година, но во текот на 2020 година 
беше изменета шест пати, а последните измени се 
донесени на 9 декември 2020 година („Службен 
весник на Северна Македонија“ бр. 292/2020). Во 

ГРАФИКОН 14. 

Членови на домаќинствата во земјоделските субјекти според род

Извор: Државен завод за статистика, Статистички годишник.50
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Програмата се определува два вида поддршка: 
директни исплати (субвенции) и дополнителни 
мерки за поддршка на земјоделството (државна 
помош). Со првичната програма во износ од вкуп-
но 4,2 милијарди денари (околу 68 милиони евра) 
се обезбеди финансиска поддршка за земјодел-
ството. Од вкупниот износ, 40,6 милиони (60%) 
беа наменети за субвенции, додека преостанати-
те средства беа наменети за мерки за државна по-
мош. Сепак, најголемиот дел од средствата за др-
жавна помош (дури 22 милиони евра или 32% од 

вкупните средства на програмата) беа планирани 
за исплата на заостанатите обврски од претход-
ните години (2012–2019).53 Првичните средства 
доделени за програмата и внатрешната распре-
делба на средствата значително се променија во 
рамки на шесте измени на програмата (како што 
е прикажано во Табела 12). Дополнителни 307 
000 евра беа наменети за поддршка на производ-
ството на тутун во рамките на Програмата за фи-
нансирање на производството на тутун („Службен 
весник на Северна Македонија“, бр. 111/2020).

Програмата за финансиска поддршка на ру-
ралниот развој за 2020 година беше донесена 
во декември 2019 година („Службен весник на 
Северна Македонија“, број 278). Вкупните сред-
ства доделени на оваа програма првично изне-
суваа 1 милијарда денари (околу 17,2 милиони 
евра). Вклучува два широки типа на мерки: i) 
мерка за финансиска поддршка на руралниот 
развој (13,8 милиони евра или 80% од вкупни-
от износ) и ii) мерка за техничка поддршка на 
земјоделството и руралниот развој (3,4 милиони 
евра). Една специфична мерка на програмата е 
насочена кон жените кои работат како семејни 
работници во земјоделството. Средствата наме-
нети за оваа мерка (насловена како „Мерка 115“) 
во 2020 година изнесуваат 2 милиони денари (32 
500 евра), што претставува само 0,2 проценти од 
вкупните средства. Со оглед на релативно голе-
миот процент на жени кои работат во индивиду-
алните земјоделски стопанства, ова претставува 
прилично мала сума (Табела 11). Податоците за 
родовиот состав на примателите на финансиска 
поддршка за рурален развој (овие податоци се 
планираат) се поважни од родова перспектива.

52 Очигледно, Министерството има големи заостанати долгови кои се однесуваат на исплатата на субвенциите и 
другите видови на земјоделска поддршка.

Иако вкупните средства наменети за програмата 
за рурален развој беа првично намалени 
(во април), во ноември беа зголемени за 70 
проценти, а потоа и во декември 2020 година 
со што достигнаа 29,5 милиони евра. И 
покрај ова севкупно зголемување, издвоените 
средства за поддршка на жените кои работат 
на семејните фарми останаа непроменети, па 
затоа нивното учество во вкупните средства се 
намали на 0,1 процент. Друга мерка во рамките 
на програмата што може да биде од интерес од 
родова перспектива е поддршката за младите 
земјоделци кои започнуваат сопствен бизнис. За 
оваа мерка првично беа издвоени 488 000 евра; 
сепак, износот беше значително намален на 24 
400 евра во декември 2020 година („Службен 
весник на Северна Македонија“, бр. 292/2020). 52

Во рамките на Програмата за финансиска под-
дршка за земјоделство и руралниот развој може 
да се забележат неколку елементи на родово 
чувствително осмислување на политики. Крите-
риумите за рангирање за поддршката за рурален 
развој, на пример, вклучуваа дополнителни поени 

ТАБЕЛА 12. 

Првичен буџет за 2020 година и прераспределба на средства во рамките на  
Програмата за поддршка на земјоделството

Одобрено на крај на декември 2019 
(Службен весник бр. 278/2019)

Конечни промени, крај на декември 
2020 (Службен весник бр. 292/2020)

Вкупно распределени 
средства 4.2 милијарди МКД (68 милиони ЕУР) 4.9 милијарди МКД (79.7 милиони ЕУР)

Субвенции 2.5 милијарди МКД (40.6 милиони евра) 2.000 МКД (32 ЕУР)

Субвенции,  
% од вкупно 60% 0% 

Државна помош 1.7 милијарда МКД (27.4 милиони ЕУР) 233 милиони МКД (3.8 милиони ЕУР)

Државна помош, 
 % од вкупно 40% 5%

Плаќање на  
заостанати долгови 1.3 милијарда МКД (22 милиони ЕУР) 4.68 милијарди МКД

Заостанати долгови,  
% од вкупно 32% 96%

Извор: Сопствени пресметки врз основа на информациите достапни на веб-страницата на Агенцијата за финансиска поддршка 
на земјоделството и руралниот развој (www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp). Забелешка: Сите измени во програмата 
се направени само со зборови без табеларна презентација, која беше дадена во првичната програма. И покрај деталната проверка, 
авторот може да направил некои ненамерни грешки.

http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
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Во рамки на четвртиот пакет антикризни мерки, 
објавена е дополнителна мерка за финансиска 
поддршка за откуп на грозје за производство на 
вино во 2020 година во износ од 6,7 милиони евра. 
Оваа мерка подоцна беше транспонирана во Зако-
нот за финансиска поддршка на производителите 
на грозје и винарските визби („Службен весник 
на Северна Македонија“, бр. 290/2020). Законот 
содржи детални упатства за критериумите за до-
бивање поддршка и за максималните плаќања по 
корисник, но нема информации за планираните 
корисници или доделените средства. 5354

Не се донесени посебни закони или уредби за 
преостанатите мерки од третиот пакет. Сите овие 
мерки беа планирани да се спроведат на почето-
кот на следната година (преку буџетот за 2021 го-

53 Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Упатство за корисници. Достапно на: 
https://bit.ly/3sfbfXD.

54 Влада на Северна Македонија, Изјава на поранешниот премиер, г. Спасовски: Трет пакет економски мерки. 
Достапно на: https://vlada.mk/node/21431https://vlada.mk/node/21424.

дина). Покрај тоа, студијата тврди дека обезвлас-
тувањето на жените во земјоделството постои во 
сите области, но најмногу е изразено во однос на 
сопственоста на средствата, донесувањето одлуки 
во домаќинството и контролата над користење-
то на приходите. Од друга страна, факторот што 
најмногу придонесува за зајакнување на жените 
е одговорноста на жените за сметководството на 
земјоделското стопанство. Овие наоди укажуваат 
дека политиките за земјоделство и рурален развој 
можат да промовираат повисока родова еднак-
вост или со директна финансиска поддршка на 
жените кои се занимаваат со земјоделство (и како 
глава на индивидуално стопанство и како член на 
семејство кој помага) или со вклучување на жени-
те во процесот на аплицирање (како ко-потпис-
ник на документите или главен апликант). 

(5% од вкупниот број поени) доколку апликантот е 
жена од рурална област. Слично на тоа, во ИПАРД 
програмата за поддршка на земјоделството, исто 
така, е вклучена одредба во евалуацијата со која 
на жените им се доделуваат повеќе поени.54

Во првите два пакета мерки, две мерки имаа 
влијание врз земјоделството. Првата беше важна 
за обезбедување на континуирано земјоделско 
производство и им овозможи на земјоделците 
да работат на терен за време на полицискиот 

час и ограничувањата на движењето. Втората, 
со индиректно влијание, се однесуваше на 
можноста да им се дозволи на земјоделците 
регистрирани како вработени за сопствена 
сметка согласно Законот за трговија да ја 
користат програмата за субвенции на плати.

Владата донесе специфични мерки за земјодел-
скиот сектор во рамките на третиот пакет анти-
кризни мерки во вкупна вредност од 76,1 мили-
они евра (Табела 13).

ТАБЕЛА 13. 

Мерки за земјоделството од третиот пакет мерки за ковид-19

Мерка Период Средства Бр. на 
корисници

Поддршка на земјоделскиот сектор преку РБСМ 
(земјоделство, преработка и извоз)

Не се 
применува 5 милиони евра Не се 

применува
Платежни картички за субвенционирање на 50 
проценти од трошоците за зелено гориво (зголемено 
од 30% во претходната година)

2020 4.6 милиони 50,000 
земјоделци

Стимулација за преработувачите на грозје и 
винариите да произведуваат нуспроизводи 
за употреба во производството на средства за 
дезинфекција

3 години 3.5 милиони евра Не се 
применува

Јавно-приватно партнерство во секторите лозарство 
и производство на тутун Краткорочно 10 000 евра (предвидена 

вкупна инвестиција)
Не се 

применува

Финансирање за стартап семејни винарии и фарми 
(микро компании, опрема и рекламирање)

Не се 
применува

3 милиони евра 
(поединечни грантови од 

10 000 евра)
Околу 300

Модернизација на земјоделскиот сектор 
(заем од Светска банка)

Не се 
применува 50 милиони евра Не се 

применува
Долгорочен закуп на пасишта во државна 
сопственост (вкупно 500.000 ha пасишта)

Не се 
применува Не се применува Не се 

применува
Консолидација на земјоделско земјиште за поголема 
конкурентност (поголемо искористување на 
обработливото земјиште)

3 години Очекувани пригоди од 
250 милиони евра

Не се 
применува

Извор: Изјава на поранешниот премиер, Спасовски.55

https://vlada.mk/node/21431
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Резиме 

Во К2 од 2020 година, во земјоделството работеле 
37 000 жени или околу 38,4% од вкупниот број на 
вработени во земјоделството (податоци од АРС), 
при што 11,6% од сите вработени жени работат 
во земјоделството. Во споредба со мажите, 
жените имале многу поголема веројатност да 
работат како семејни работници кои помагаат 
во земјоделското стопанство, што укажува 
на нивната ранливост и нискиот квалитет на 
нивното вработување во овој сектор. Од 441 829 
членови на домаќинствата кои се занимаваат 
со земјоделство (не мора да се вработени, туку 
како дополнителна активност) 42,5 проценти 
биле жени. Жените не се доволно застапени 
помеѓу сопствениците на индивидуалните 
стопанства (фарми): само 10,5 проценти од сите 
стопанства припаѓаат на жени, додека жените 
имаат поголема веројатност да бидат член на 
семејството кој работи на фармата. 

Политиката за земјоделство и рурален развој 
е генерално родово неутрална, со само една 
конкретна мерка во рамките на Програмата 
за финансиска поддршка на руралниот развој, 
која е посебно наменета за жените како членови 
на семејството кои помагаат во земјоделските 
активности. Сепак, оваа мерка опфаќа само 0,1 
процент од вкупно доделените средства на крајот 
на 2020 година. Постојат некои елементи на 
родово чувствително осмислување на политики 
во рамките на Програмата за финансиска 
поддршка на земјоделството и руралниот развој. 
Меѓутоа, за време на вонредната состојба, при 
прераспределбата на средствата од буџетот и 
осмислувањето на итни мерки за овој сектор 
не се зеде предвид ранливата позиција на 
жените во земјоделството. Бидејќи постојат 
докази дека политиките за земјоделство и 
рурален развој можат да промовираат поголема 
родова еднаквост, зајакнување на жените и 
може да придонесат за благосостојбата на 
домаќинствата, постојат издржани причини 
за зајакнување на поддршката за жените во 
земјоделството за време на кризата. Ова може 
да се направи или со директна финансиска 
поддршка на жените кои се занимаваат со 
земјоделство (како глава на индивидуално 
стопанство или како член на семејство кој помага) 
или со вклучување на жените во процесот на 
аплицирање (како ко-потписник на документите 
или главен апликант). На долг рок, треба да 
се изготви мерка за зголемување на бројот на 
жени кои се сопственици или сосопственици на 
земјоделско земјиште. 

55  Податоци од Државниот завод за статистика. Достапно на: www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115. 
56 www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115.

5.4 
Социјална помош и  
детски додаток

Општ преглед на системот

Стапката на сиромаштија во Северна Македонија 
е релативно висока. Стапката на сиромаштија и 
социјална исклученост порасна на 41,6 проценти 
во 2019 година, во однос на 40,8 проценти 
во 2018 година. Стапката на сиромаштија по 
социјални трансфери изнесуваше 21,9 проценти. 
Социјалните трансфери обезбедуваат многу 
мала заштита за сиромашните граѓани. Поточно, 
пензиите ја намалуваат стапката на сиромаштија 
и социјална исклученост за скоро 16 проценти, 
а социјалните трансфери ја намалуваат 
сиромаштијата за само 3,8 проценти.55 

Жените на возраст од 18-64 години имаат пого-
лема веројатност да бидат сиромашни (22%) во 
однос на мажите (21,1%). Сепак, како што е при-
кажано во табелата 14 подолу, во рамките на 
различните категории граѓани само категорија-
та на неактивни жени се соочила со поголем ри-
зик од сиромаштија во споредба со мажите.

ТАБЕЛА 14. 

Стапка на сиромаштија по род и  
економски статус во 2019 година

Вкупно Мажи Жени

Вработени 8,8 10,9 5,6

Невработени 42,1 48,0 33,2

Пензионери 7,8 11,4 2,2

Други неактивни 33,7 32,7 33,9

Извор: Државен завод за статистика, Лаекен индикатори.56 

Самохраните родители со зависни деца биле 
изложени на висок ризик од сиромаштија. Во 
2019 година, стапка на сиромаштија кај нив се 
зголемила на 42,8 проценти во однос на 33,5 
проценти во 2018 година. Иако недостатокот на 
податоци значеше дека не може да се процени 
како самохраните родители (и нивните приходи) 
беа погодени од пандемијата на ковид-19, овие 
податоци јасно ја поткрепуваат владината 
одлука да се обезбеди посебна поддршка за 
приход (еднократна помош) на самохраните 
родители.

Во 2019 година, државата започна голема 
реформа на системот за социјална помош која 
го опфаќаше детскиот додаток и додатокот за 
образование (која требаше да започне на 1 јануари 

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=115
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2019 година). Правната основа за реформата 
беше обезбедена со новиот Закон за социјална 
заштита кој беше објавен во „Службен весник на 
Северна Македонија“, бр. 104 од мај 2019 година 
(со измени и дополнувања во „Службен весник 
на Северна Македонија“, бр. 149 и 275/2019), 
како и измените и дополнувањата на Законот 
за заштита на децата од 2013 година („Службен 
весник на Северна Македонија“, бр. 104, 149 и 
275/2019). Се проценуваше дека како резултат 
на реформата сиромаштијата би се намалила 
за 8%, со што стапката на сиромаштија би се 
намалила на 18,7% во 2019 година,57 во однос на 
21,9% во 2018 година. Клучните показатели за 
успешноста на реформата на Владата беа да се 
намали стапката на сиромаштија на 16 проценти 
во 2021 година и да се интегрираат најмалку 20 
проценти од корисниците на гарантираниот 
минимален приход на пазарот на трудот.

Со новиот Закон за социјална заштита се воведе 
гарантиран минимален приход, со кој се тран-
сформираа категоризираните надоместоци во 
генерички парични надоместоци и се поеднос-
тави административната постапка за добивање 
парични надоместоци. За првпат, корисниците 
на гарантиран минимален приход добија право 
на и на детски додаток и на додаток за образова-
ние (за основно и средно образование) со корис-
тење на таканаречениот семеен пакет. Со овие 
промени се постигна пообемен опфат и се зго-
леми износот на надоместоците. Покрај тоа, со 
реформата во областа на заштитата на децата се 
подобри пристапот на семејствата до детски до-
даток и им се овозможи на семејствата со ниски 
примања да добиваат поддршка без да мораат 
да имаат еден вработен член на семејство (услов 
за правото на детски додаток претходно).

Исто така, им се овозможи на корисниците на га-
рантиран минимален приход да добијат право на 
детски додаток. Податоците за исплати на детски 
додаток и корисници покажаа тројно зголему-
вање по измените и дополнувањата на Законот за 
заштита на децата во мај 2019 година. Во мај 2019 
година, имаше 11 082 семејства со деца кои до-
биваат гарантиран минимален приход и детски 
додаток во споредба со 2 956 семејства во април 
2019. Вкупниот број на деца во овие семејства во 
мај 2019 изнесуваше 20 239 година во споредба 
со 6 924 деца регистрирани во април 2019 годи-
на. Најважната реформа во оваа област од родова 
перспектива е воведувањето на исплати за гаран-
тиран минимален приход директно на жените, 
односно, ако домаќинството има право на дода-
ток за образование или детски додаток, тогаш на-
доместокот за гарантиран минимален приход се 
плаќа на мајката наместо на главата на домаќин-
ството (член 6 од Законот за социјална заштита).

57 Gerovska, M., (2018). Tackling Child Poverty through reformed Child support in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia. European Social Policy Network (ESPN) Flash Report 2018/43. 

58  Најголем број корисници на гарантиран минимален приход имало во месец јули.

Буџетска поддршка за социјална помошe

Како одговор на ковид-19, Владата воведе не-
колку мерки за лицата кои добиле надоместоци 
како крајна мерка, односно гарантиран минима-
лен приход, врз основа на Уредбата за примена 
на Законот за социјална заштита за време на вон-
редна состојба („Службен весник на Северна Ма-
кедонија“, бр. 89 од април 2020 година) и Уредба-
та за примена на Законот за заштита на децата за 
време на вонредна состојба (Службен весник на 
Северна Македонија бр. 88 од април 2020 годи-
на). Во вториот ребаланс на буџетот, распредел-
бата за програмите за социјална помош (ГМП, 
детски додаток и додаток за образование) се 
зголеми на 52,6 милиони евра, во однос на 44,2 
милиони во првичниот буџет, односно за 19 про-
центи. Преку овие зголемени буџетски распре-
делби, учеството на анализираните програми за 
социјална помош во вкупните буџетски расходи 
се зголеми од 1,1 процент на 1,3 проценти.

Измените во гарантираниот минимален приход 
вклучија намалување на периодот за проценка 
на приходот од последните три месеци на еден 
месец за сите нововклучени лица, исклучување 
на условот за активност на лицата на пазарот на 
труд и олеснување на процесот на проценка на 
приходот, така што имотот повеќе не се земаше 
предвид при проценка на приходот. Овие крите-
риуми требаше да се применуваат до декември 
2020 година. Покрај тоа, критериумите за опфат 
беа изменети така што помеѓу лицата кои ги ис-
полнуваат условите спаѓаа и невработените лица 
на кои им престанал работниот однос врз основа 
на спогодба, на барање или со отпуштање, како 
и невработените лица кои нередовно се пријаву-
ваат во Агенцијата за вработување

Министерството за труд и социјална политика 
процени дека со измените на критериумите за 
гарантиран минимален приход опфатот ќе се 
прошири за дополнителни 15 500 домаќинства. 
Олабавените правила за квалификување на 
лицата кои ја изгубиле работата или приходот во 
текот на пандемијата доведоа до зголемување 
на бројот на корисници на гарантиран 
минимален приход на 4 033 домаќинства во 
јули 2020 година, во споредба со март 2020 
година (Графикон 15), или за 14 проценти.58 
Сепак, владината интервенција беше релативно 
брза и успеа да обезбеди помош за приходите 
на дополнителни домаќинства во текот на 
пандемијата. Од почетокот на воведувањето на 
гарантираниот минимален приход, процентот 
на жените кои го добиваат надоместокот (во име 
на целокупното домаќинство) остана стабилен, 
односно 35% од вкупниот број домаќинства. И 
покрај зголемувањето на бројот на домаќинства 
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- корисници во текот на пандемијата, овој 
сооднос остана ист.

Прашањето кој го добива гарантираниот мини-
мален приход (како и другата социјална помош) 
во домаќинството (главата на домаќинството, 
што во повеќето случаи е маж) е важно бидејќи 
постојат некои докази кои укажуваат дека кога 
жените ги добиваат средствата во рамки на до-
маќинството повеќе средства се трошат на неоп-
ходни работи (како што се храна или вложување 
во децата), а помалку средства се трошат на про-
изводи како што се цигари и алкохол.59 60

Покрај тоа, експериментот спроведен од Арманд 
и Карнеиро во 2018 година за Програмата 
за условен паричен трансфер што подоцна 
стана додаток за образование покажа дека 
домаќинствата во кои примател на трансферот 
била мајката потрошиле повеќе пари за храна 
и имаат поголема веројатност да поседуваат 
трајни добра како што се машина за миење 
садови, видео/фото апарат, мотор, и т.н.. 

Уредбата за примена на Законот за заштита 
на децата за време на вонредна состојба 
вклучуваше продолжување на времетраењето на 
истечените надоместоци за детска заштита (т.е. 
парична помош за новороденчиња и родителски 
додаток за трето и четврто дете) до три месеци 

59  Armand, A. and Carneiro, P., (2018). Impact Evaluation of the Conditional Cash Transfer Program for Secondary School 
Attendance in Macedonia. International Initiative for Impact Evaluation: Impact Evaluation Report No. 69. Достапно на: 
www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-01/IE69-Macedonia-cash-transfers.pdf. [Пристапено на: 15 ноември 2020].

60  UN Women (2019). Measuring Women’s Empowerment in Agriculture with Survey-Based and Experimental Economics 
Method. Skopje: UN Women. 

61  Уредба за примена на Законот за социјална заштита за време на вонредна состојба („Службен весник на Северна 
Македонија“, бр. 89/03, од 04 2020 година); Уредба за примена на Законот за заштита на децата за време на 
вонредна состојба (Службен весник на Северна Македонија ’, бр. 88/03, од 04 2020 година).

по завршувањето на вонредната состојба. 
Критериумите за додатокот за образование во 
однос на редовната посета на наставата беа 
откажани до крајот на учебната година.61 Бројот 
на семејствата кои примаат детски додаток се 
зголеми за 2 проценти (јули во однос на март 2020 
година), но потоа се намали. Во ноември 2020 
година, бројот на корисници беше за 2 проценти 
помал во однос на март. Од вкупниот број на 
домаќинства - корисници, во 76% од случаите 
жените добиле помош во име на домаќинството. 
Овој процент остана стабилен во 2020 година, 
но многу се зголеми (од 57% во мај 2019 година) 
од почетокот на реформата и воведувањето на 
гарантираниот минимален приход.

Периодот за добивање на субвенции за потро-
шена енергија од 1 000 денари (16 евра) беше 
продолжен од 6 месеци (зимските месеци од 
октомври до март) на 11 месеци (до септември 
2020 година). Бидејќи ова претставува надопол-
нување на надоместокот за лицата кои примаат 
гарантиран минимален приход и социјалната 
пензија, ефективно претставува зголемување 
на приходите за тие домаќинства. Периодот на 
примање додаток за попреченост и парична по-
мош, како и додаток за нега беше исто така про-
должен до два месеци по завршувањето на вон-
редната состојба.

ГРАФИКОН 15. 

 Број на корисници на гарантиран минимален приход според род

Извор: сопствени пресметки врз основа на внатрешни податоци од Министерството за труд и социјална политика.

http://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-01/IE69-Macedonia-cash-transfers.pdf
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Резиме

Северна Македонија започна голема реформа на 
системот за социјална заштита во 2019 година, 
која вклучуваше воведување на шемата за гаран-
тиран минимален приход. Со реформата исто 
така се зголемија правата на детски додаток и 
додаток за образование (за основно и средно 
образование) за корисниците на таканаречени-
от семеен пакет. Најважната реформа во оваа 
област од родова перспектива е новововедено-
то правило дека исплатите за гарантиран ми-
нимален приход треба да се вршат директно на 
жените, односно, ако домаќинството има право 
на додаток за образование или детски додаток, 
тогаш надоместокот за гарантиран минимален 
приход се плаќа на мајката наместо на главата 
на домаќинството (обично маж).

Пандемијата предизвика зголемување на 
бројот на корисници на гарантиран минимален 
приход. Иако влијанието беше многу помало 
отколку што очекуваше Владата, важно е дека 
владината интервенција беше релативно брза 
и успеа да обезбеди помош за приходите на 
дополнителен број домаќинства во текот на 
пандемијата. Зголемениот број на домаќинства 
- корисници за време на пандемијата беше 
подеднакво распределен меѓу двата рода, што 
доведе до стабилно учество на жените (35%) кои 
добија право на надоместок во вкупниот број на 
корисници.

Процесот на прераспределба на буџетот во 
областа на социјалната помош во текот на 
вонредната состојба предизвикана од ковид-19 
беше родово слеп. Можеа да се постигнат важни 
придобивки доколку се направеа одредени 
измени во правилата за добивање гарантиран 
минимален приход за време на вонредна 
состојба (ковид-19). Прашањето кој го добива 
гарантираниот минимален приход (како и 
другата социјална помош) во домаќинството 
(главата на домаќинството, што во повеќето 
случаи е маж) е важно бидејќи постојат некои 
докази кои укажуваат дека ќе биде подобро за 
домаќинството62 доколку парите се префрлуваат 
на мајката или на друга жена во домаќинството.63

62  Се однесува на поголеми трошоци за основни производи и трајни добра наспроти алкохол и цигари.
63  Armand, A. and Carneiro, P., (2018). Impact Evaluation of the Conditional Cash Transfer Program for Secondary School 

Attendance in Macedonia. International Initiative for Impact Evaluation: Impact Evaluation Report No. 69. Достапно на: 
www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-01/IE69-Macedonia-cash-transfers.pdf. [Пристапено на: 15 ноември 2020].

http://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-01/IE69-Macedonia-cash-transfers.pdf
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5. Заклучоци

Макроекономското опкружување во земјата се 
влоши поради пандемијата предизвикана од 
ковид-19. Растот на БДП во првите три квартали 
од годината покажа негатива од 5,4 проценти. 
И покрај првичните предвидувања за голем број 
на работници кои ќе ги изгубат работните места, 
пазарот на трудот покажа одредена отпорност и 
бројот на работници кои ги изгубија работните 
места беше многу помал од очекуваниот: 13 
800 работници ги изгубија работните места на 
годишно ниво во К3 од 2020 година или околу 
1,7 проценти од вкупниот број вработени лица 
во К3 од 2019 година. Едно можно објаснување 
за подобрата од очекуваната изведба на 
пазарот на трудот се однесува на спроведените 
владини мерки, а особено програмата за 
субвенционирање на плати, но сепак нема силни 
докази за поткрепа на оваа претпоставка.

Бројот на работни места на жени се зголеми за 3 
300 во К3 од 2020 во споредба со претходната го-
дина, како и стапката на вработеност. Стапката 
на невработеност кај жените во К3 од 2020 годи-
на се намали на 16 проценти, од 19,6 проценти 
во К3 од 2019 година, додека кај мажите се зго-
леми на 17,2 проценти, од 15,6 проценти. Меѓу-
тоа, дел од ова намалување на невработеноста 
беше резултат на намалената активност кај же-
ните, што доведе до зголемување на јазот во ро-
довата активност (од 21,2 на 21,5 проценти). Се-
пак, административните податоци покажуваат 
поинаква перспектива според која жените има-
ат поголема веројатност да останат без работа. 
Во април 2020 година, 3 855 жени и приближно 
3 033 мажи останаа без работа. Зголемен број 
на работници кои ги изгубија работните места 
беше повторно забележан во јуни.

Достапните истражувања за работодавачите по-
кажуваат дека работодавачите главно прибегну-
ваа кон скратено работно време, платен годишен 
одмор и „итно отсуство“, во согласност со општи-
от колективен договор, наместо да прибегнуваат 
кон отпуштања.64 Слично на ова, истражувањата 
за општата популација покажаа дека за поголе-
миот дел од испитаните вработени лица главна-
та промена за време на пандемијата се однесува 
на намалувањето на работното време. Ова беше 
случај со 46 проценти од вработените жени и 47 
проценти од вработените мажи.65 Повеќе жени 
останаа дома со големо зголемување на време-
то поминато на активности во домаќинството, 
поради што им беше потешко да ја балансираат 
работата и домашните обврски. Мажите почесто 
се соочувале со намалени приходи (22%) во од-
нос на жените (15%). Во споредба со мажите, же-

64 Macedonia2025 (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Enterprises in North Macedonia. Достапно на 
https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-COVID-19-FINAL-rev-4-17-8-20.
pdf. [Пристапено на 15 октомври 2020].

65 UN Women (2020). Rapid Gender Assessment: The impact of COVID-19 on women and men in North Macedonia. 
Достапно на https://bit.ly/3sUNJ2F. [Пристапено на 1 ноември 2020]. 

ните се соочиле со поголем пад на приходите од 
пензии, социјални плаќања, дознаки од стран-
ство, семејна поддршка и поддршка од владата. 
Жените во руралните области беа најмногу пого-
дени од падот на приходите од дознаки.

Владата на Северна Македонија досега донесе 
и спроведе четири антикризни пакети кои содр-
жат 70 мерки. Вкупната вредност на пакетите 
изнесува 1 милијарда евра (9,2% од БДП во 2020 
година). Мерките кои ги содржеа првите два па-
кета се спроведоа во целост, додека некои мерки 
од третиот и четвртиот пакет треба допрва да се 
спроведат (делумно предвидени со вториот ре-
баланс на буџетот за 2020 година, а делумно со 
буџетот за 2021 година). Генерално, поддршка-
та која беше обезбедена за деловните субјекти, 
работниците и најранливите граѓани беше доста 
сеопфатна и ги опфати лицата кои беа најпого-
дени од кризата. Системот за невработеност, 
системот за социјална помош и општите мерки 
за поддршка беа прилагодени релативно брзо за 
да ги апсорбираат лицата кои останаа без рабо-
та или претрпеа голем пад на приходите (дури 
и неформалните работници кои останаа без 
работа). Бројот на приматели на надоместок за 
невработеност се зголеми, како и бројот на при-
матели на социјална помош. Една неодамнешна 
јавна анкета, спроведена во јуни и јули, покажа 
дека околу 40 проценти од испитаниците изја-
виле дека барем еден член на семејството добил 
финансиски стимул од Владата.

Во оваа студија се избрани четири сектори/по-
литики за подлабока анализа, иако ова беше 
донекаде ограничено од недостатокот на родо-
во поделени податоци. Изборот на секторите се 
засноваше на примена на методологија во три 
чекори. Во првиот чекор се спроведе анализа 
за ребалансот на владиниот буџет. Се користеа 
различни класификации на буџетот за да се ис-
тражат секторите, програмите и институциите и 
да се определат оние во кои се направени најго-
лемите кратења и најголемите зголемувања 
на буџетот. Потоа се анализираа буџетите на 
конкретни институции кои можат да бидат од 
интерес од родова перспектива во поглед на ан-
тикризните мерки. Четири сектори беа избрани 
како сектори од голема важност за родовата ед-
наквост: 1) пазарот на трудот (во целост, вклучу-
вајќи ја политиката за вработување и надомес-
токот за невработеност), 2) женското претпри-
емништво, 3) сиромаштијата и програмите за со-
цијална помош и особено шемата за гарантиран 
минимален приход и 4) земјоделскиот сектор и 
политиката за земјоделство и рурален развој..

https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-Covid-19-FINAL-rev-4-17-8-20.pdf
https://socijalendijalog.mk/wp-content/uploads/2020/08/ENG-Report-on-the-impact-of-Covid-19-FINAL-rev-4-17-8-20.pdf
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Општи наоди и препораки

За жал, беше многу тешко да се соберат родово 
поделени податоци за примателите на владината 
поддршка, а во некои случаи вакви податоци 
воопшто не постоеја бидејќи не беа собрани од 
корисниците (како што се кредитните линии за 
компаниите за справување со ковид-19). Оттука, 
беше тешко да се процени дали антикризните 
мерки имаат влијание врз родовата еднаквост. 
Она што е сигурно е дека одговорот на Владата 
на вонредната состојба и ребалансот на 
буџетот се родово неутрални или родово слепи. 
Родовата перспектива не беше земена предвид 
во ребалансот на буџетот или пак од страна на 
конкретните буџетски институции или Владата. 
Оваа пракса не е во согласност со Законот за 
еднакви можности на жените и мажите во кој е 
утврдено дека родовата перспектива треба да се 
вклучи во креирањето политики дури и во случај 
на вонредна ситуација.

�� На многу општо ниво, одредбата од Законот 
за еднакви можности на жените и мажите што 
предвидува дека родовата перспектива треба 
да се вклучи во креирањето политики, се одне-
сува и на вонредни ситуации. Со други зборо-
ви, кризните мерки и политики треба да бидат 
родово чувствителни. Треба да се подготви 
список за чекори и постапки за тоа како треба 
да постапува секоја институција за да се спро-
веде оваа законска обврска.

�� Осмислувањето на кризните мерки и политики 
за справување со пандемијата на ковид-19 (но 
исто така и во секој случај на вонредна ситуа-
ција) требаше да се заснова на родова анали-
за и проценка на потенцијалното влијание на 
овие мерки и политики врз мажите и жените, а 
исто така и да биде насочено кон подобрување 
на родовата еднаквост. Понатаму, требаше да 
се посвети поголемо внимание на меѓусектор-
скиот пристап што овозможува идентифику-
вање на ранливите групи врз основа на повеќе 
фактори како што се родот, но, меѓу другите, 
и класата, вработувањето, поделбата рурална/
урбана средина, етничката припадност и голе-
мината на домаќинството.

�� Владата требаше да го воведе родово одговор-
ното буџетирање во процесите на планирање, 
осмислување и буџетирање, бидејќи тоа може 
да придонесе за унапредување на родовата ед-
наквост и исполнување на правата на жените. 
Иако ова е случај во „нормални“ времиња, по-
требата може да се зголеми во случај на вон-
редна ситуација. Родово одговорното буџети-
рање може да помогне подобро да се утврдат 

потребите на жените и да се подобри осмис-
лувањето на интервенциите, имајќи предвид 
дека жените се повеќе погодени од мажите, 
директно или индиректно, во скоро сите кри-
зи. За промовирање на родовата еднаквост се 
потребни промени во процесите, а тоа не може 
да се постигне со родово слепи политики.

�� Еден предуслов за воведување на родово одго-
ворно буџетирање и за вклучување на родовата 
перспектива во буџетското планирање (вклу-
чително и во вонредни ситуации) е достап-
носта на родово поделени податоци. Владата 
требаше да подготви план според кој секоја 
институција ќе собира податоци поделени по 
род на систематски начин. Институциите тре-
ба да бидат обврзани да собираат и објавуваат 
систематски редовни извештаи и прегледи со 
клучни податоци поделени по род. Обезбеду-
вањето на навремени и точни клучни статис-
тички податоци поделени по род овозможува 
креирање политики засновани врз докази врз 
основа на анализа и истражување од родова 
перспектива. Ова, од своја страна, ќе обезбеди 
оптимален дизајн на политиките и одговорите 
на политиките, како и оптимално планирање 
на буџетските распределби.

�� Институциите и телата за управување со кри-
зи на национално и локално ниво треба да ја 
вклучат родовата перспектива во процесите на 
консултации и донесување одлуки поврзани со 
кризните мерки и политики. Телата и институ-
циите за родова еднаквост, како што е Секто-
рот за еднакви можности на жените и мажите 
во Министерството за труд и социјална поли-
тика и координаторите за еднакви можности 
во министерствата и општините, треба да би-
дат вклучени во работата на институциите/
телата за управување со кризи и да помагаат 
во вклучувањето на родовата перспектива во 
сите фази на осмислувањето, спроведувањето 
и евалуацијата на кризните мерки и политики.

�� Прилагодувањата на буџетот за време на кри-
за треба да бидат родово чувствителни и да се 
засноваат на претходна анализа и проценки. 
Ова би помогнало да се земат предвид различ-
ните потреби и предизвици на жените и мажи-
те за време на пандемијата (и за време на која 
било друга криза). Затворањето на училишта-
та и градинките, на пример, има поголемо 
негативно влијание врз жените (во однос на 
работата, обврските во домаќинството и т.н.) 
и ова требаше повнимателно да се разгледа 
кога беа донесувани одлуките за затворање на 
училиштата/градинките и кога беа осмислени 
и буџетирани придружните мерки. 
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Специфични секторски 
препораки

ПАЗАР НА ТРУД
�� Министерството за труд и социјална по-

литика треба да известува за влијание-
то врз родовите (доколку го има) кога се 
прават измени или се донесуваат мерки 
или програми во случај на вонредна сос-
тојба. Дури и ако Министерството не било 
целосно подготвено, проценката на влија-
нието во тоа време би ја подигнало свеста 
и би помогнало да се промени начинот на 
размислување при осмислувањето или 
менувањето на програмите (вклучително 
и свесноста за потребата да се обезбеди 
обука). Оваа обврска треба да се воведе за 
сите буџетски корисници.

�� Министерството за труд и социјална поли-
тика треба да подготви план за вклучување 
на родот во информациите и статистиките 
кои ги подготвува за секој сектор од свое-
то работење (политика за вработување, 
социјална помош и заштита, и т.н.). За да 
обезбеди вклучување на родот Министер-
ството треба да подготви план во рок од 
три до пет години од денес.

�� Треба да се воведат квоти (каде што е мож-
но) за одредени видови на активни поли-
тики на пазарот на трудот за учество на 
жените. Ова не треба да се применува во 
индустриите во кои доминира женскиот 
род и во родовите типови на програми, 
туку обратно, онаму каде што жените се 
помалку застапени (како што е програма-
та за самовработување). Ова постепено 
би помогнало да се подобри положбата 
на жените на пазарот на трудот, како и во 
општеството.

ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО
�� Обемот на поддршка на женското претпри-

емништво која ја обезбедува Министер-
ството за економија треба да се прошири и 
во другите сектори. Иако со ребалансот на 
буџетот средствата за оваа програма оста-
наа непроменети во 2020 година, овие сред-
ства се премногу мали во однос на вкупната 
распределба и максималниот износ по учес-
ник за да придонесат за промени.

66 Правниот преглед што го спроведува Светска банка во моментов укажува на измените и дополнувањата што 
се потребни во конкретното законодавство, како Законот за сопственост, Законот за катастар на недвижнини и 
Законот за нотаријатот.

�� Предложената нова антикризна мерка на 
Владата што предвидува бескаматни за-
еми со грант компонента (30%) за женско 
претприемништво (која ќе ја спроведува 
РБСМ) претставува чекор во вистинската 
насока. Државата треба да ја започне оваа 
програма што е можно побргу.

�� Обезбедување поддршка и информации 
на жените на локално ниво за нивните 
права на семејниот имот, како и измени и 
дополнувања на релевантното законодав-
ство и постапки со цел да се осигури дека 
жените се евидентираат како сосопствени-
ци на имотот стекнат во брак.66 

�� Утврдување родова квота што треба да се 
исполни за програмата за самовработу-
вање на Агенцијата за вработување. Ваква-
та мерка треба да се комбинира со мерки 
за зголемување на мотивацијата, доверба-
та и обука на жените за стекнување делов-
ни вештини.

�� Намалување на критериумите за квалифи-
кација (избор) за мерките за самовработу-
вање за 10 проценти за жените (примена 
на мултипликатор на вкупните поени кои 
ги добиле жените во рангирањето).

 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО
�� Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој и Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство треба да се обврзат да 
одвојат конкретен износ за целокупната 
поддршка на жените (процент од вкупни-
те средства) и да го одржуваат тој процент 
(или да го зголемат за одреден процент) во 
вонредни ситуации.

�� Бидејќи многу малку жени поднесуваат 
барања за финансирање во областа на 
земјоделството и руралниот развој, што 
негативно влијае на нивното зајакнување, 
Министерството за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство треба да постави 
правило дека износот на финансиската 
поддршка ќе биде поголем за одреден про-
цент доколку барателот е жена (во случаи 
кога нема законски ограничувања во врска 
со сопственоста на земјиштето). Ваквата 
политика би се покажала уште поважна 
во случаи на вонредна состојба. Како дру-
га можност, од барателите мажи може да 
се побара заеднички да го потпишат до-
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говорот за финансиска поддршка со жена 
(особено за оние програми каде што од 
земјоделците се бара да ја кофинансираат 
инвестицијата).

СОЦИЈАЛНА ПОМОШ И  
ДЕТСКИ ДОДАТОК 
�� Еден неопходен чекор за вклучување на 

родовата перспектива е собирањето и ко-
ристењето на податоци поделени по род. 
Министерството за труд и социјална поли-
тика треба да подготви план согласно кој 
ќе почне систематски да собира податоци 
поделени по род.

�� Воведување на родово засновано буџети-
рање во процесот на планирање и осмис-
лување на мерки за поддршка на прихо-
дите за сиромашни и ранливи граѓани во 
случај на вонредна состојба.

�� Во случаи на вонредна состојба, како на 
пример состојбата со ковид-19, треба да се 
воведе правило со кое се гарантира дека 
секое нововклучено домаќинство во шема-
та за гарантиран минимален приход мора 
да се согласи дека жената во домаќинство-
то ќе биде примател на поддршката. Ова е 
важно бидејќи студиите покажуваат дека 
жените подобро ги распределуваат огра-
ничените средства за различните видови 
на потреби на домаќинствата. 
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