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ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА СО КОВИД-19 ВРЗ ПРОДУКТИВНОСТА 

НА ТРУДОТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Кастриот Даути 

 

Апстракт 

Во март 2020 година, Светската здравствена организација прогласи пандемија. 

За да се спречи ширењето на коронавирусот набрзо потоа беа воведени превентивни 

мерки низ целиот свет вклучително и во Република Северна Македонија. Голем број 

компании ги намалија или прекинаа активностите и мораа да отпуштат дел од своите 

вработени. Освен тоа, многу компании воведоа поинаков начин на работа, што го 

намали интерперсоналниот контакт меѓу вработените како што е на пример работата 

од дома. Со текот на времето, економските ефекти од пандемијата почнаа да се 

манифестираат во одредени сектори од економијата меѓу кои најпогодени се туризмот 

и гастрономијата. Сепак, пандемијата на коронавирус не само што имаше негативни 

ефекти, туку имаше и позитивно влијание врз забрзувањето на дигитализацијата, 

бидејќи компаниите мораа брзо да се прилагодат на издадените превентивни мерки. За 

да го направат ова, тие ја искористија можноста вработените да работат од дома и 

затоа беше неопходно максимално да се дигитализира работата. Неодамнешната 

економска криза несомнено влијаеше врз продуктивноста на трудот во поголемиот дел 

од економските сектори. Во тој контекст, целта на овој труд е да се анализира 

продуктивноста на трудот во Република Северна Македонија со фокус на промените 

што настанаа во македонските компании предизвикани од кризата со коронавирусот. 

За таа цел ќе се користат достапните податоци од базите на податоци на Државниот 

завод за статистика, Народната банка и Министерството за труд и социјална политика 

на Република Северна Македонија. 

 

Клучни зборови: Пандемија Ковид-19, продуктивност на трудот, Северна Македонија. 
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1. Вовед 

Според Пол Самуелсон, таткото на модерната економија и добитник на 

Нобеловата награда за економија „растот на продуктивноста на една нација е 

централниот фактор за зголемување на реалните плати и животниот стандард“. Друг 

нобеловец за економија, Кругман истакнува дека „продуктивноста не е сè, но на долг 

рок, таа е речиси сè“. Продуктивноста на трудот е важен индикатор на трудот. Сите 

претпријатија се стремат да ја зголемат, бидејќи од нивото на продуктивност и 

динамика зависи бројот на вработени, нивото и фондот за плати, обемот на 

производство и развојот на општеството и нивото на благосостојба на населението. До 

денес се предложени многу начини за зголемување на продуктивноста на трудот и се 

идентификувани неколку групи фактори кои влијаат врз нејзе како што се: 

материјално-технички; организациски; економски; и социјални. Сите четири групи 

фактори на раст на продуктивноста на трудот дејствуваат во тесна меѓусебна врска, 

надополнувајќи се едни со други. Изворот на растот на продуктивноста на трудот, кој 

нема граници, е техничко-технолошкото подобрување на производството под влијание 

на научниот и технолошкиот напредок. Во текот на изминатите неколку децении, во 

развиените земји, нивото на екстензивна употреба на работна сила е повеќе од 

преполовено, интензитетот на трудот не се зголемил, а продуктивноста се зголемила 

неколку пати, што се манифестирало со значително зголемување на благосостојбата и 

нивото на потрошувачка на сите сегменти од работоспособното население. 

Според податоците на Светска банка, Република Северна Македонија во 2020 

година произвела 43.883 долари по вработен. Доколку се направи споредба со 

останатите земјите од Западен Балкан, кај овој индикатор не постојат некои значителни 

отстапувања. Имено, за истиот период, Црна Гора произвела 50.865 долари по 

вработен, Босна и Херцеговина 47.051 долари, Србија 43.874 долари, а Албанија 31.883 

долари по вработен. Во споредба со другите земји од Европска Унија, веќе се 

забележува поголема разлика, на пример, Словенија истата година остварила 79.612 

долари по вработен, додека Хрватска 67.138 долари по вработен. Во споредба со 

просекот на Европската унија (93.073 долари по вработен), Република Северна 

Македонија заостанува речиси двојно. Така на пример Германија, како најголема 

економија во ЕУ, во 2020 година оствари 100.765 долари по вработен. 

За време на пандемијата, продуктивноста во Република Северна Македонија се 

намали за 4,5 во однос на последните десет години пред кризата, што се должи на 
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падот на продуктивноста на трудот (разбирливо, ако се земе предвид затворањето на 

цели економски гранки заради превентивни здравствени мерки). За споредба, во 

другите земји од Југоисточна Европа намалувањето во однос на периодот пред кризата 

изнесува 2,6. Од друга страна, во регионот во постпандемискиот период овој показател 

станува позитивен (1,5), што покажува дека продуктивноста го достигнала и надминала 

предпандемиското ниво. Кај нас таа е сè уште негативна, пред сè заради побавното 

закрепнување на квантитетот и квалитетот на продуктивноста на трудот. 

 

2. Теоретски контекст на истражувањето 

Кризата со Ковид-19 доведе до она што може да се смета за најдраматична 

глобална рецесија од Втората светска војна. Имено, тоа предизвика економски шок 

што влијаеше и врз побарувачката и на понудата и ги скрати големите области на 

активност наизменично во текот на неколку месеци, бидејќи беа спроведени мерки од 

страна на владите и од поединечните актери за ограничување на ширењето на вирусот. 

Пандемијата, исто така, предизвика значително зголемување на неизвесноста на подолг 

временски период, со големи последици за корпоративните инвестиции и 

потрошувачката на трајни добра. Пандемијата ја погоди практично секоја фирма, во 

секој сектор и земја во светот. Влијанијата беа и директни, од самата пандемија, и 

индиректни, од фактори како што се: последиците од економската рецесија; 

намалување на патувањето; промени во однесувањето на потрошувачката и начините 

на производство; нарушено движење на поединци; и тн. (Criscuolo, 2021). 

Според ОЕЦД пандемијата со Ковид-19 предизвика една од најлошите 

економски кризи од Големата депресија. Постои реална опасност кризата да ја зголеми 

сиромаштијата и да ја прошири нееднаквоста, а влијанието ќе се чувствува во 

наредните години. Земјите сега мора да направат сè што можат за да спречат оваа 

криза со работни места да се претвори во социјална криза. Реконструкцијата на 

подобар и поотпорен пазар на труд е суштинска инвестиција во идните генерации. 

Б. Карневал и Изабела Хатак (2020) во нивната студија „Адаптација и 

благосостојба на вработените во ерата на Ковид-19: Импликации за управување со 

човечки ресурси“ истакнуваат дека денешните организации треба да останат будни и 

прилагодливи на непредвидени настани, како што се надворешните кризи, кои 

создаваат зголемена несигурност кај нивната работна сила и претставуваат непосредна 

закана за перформансите и одржливоста на организациите. Меѓутоа, неодамнешната 

пандемија  со Ковид-19 за организациите предизвика неизвесност и ги принуди да 



5 

 

бараат решенија за предизвиците што се појавуваат во многу области од нивното 

работење. 

Со оглед на фактот што светот денес е многу поинтегриран, пандемијата го 

зафати светот на глобално ниво. Појавата на криза создава ефект на прелевање преку 

синџирот на снабдување. Длабочината и времетраењето на овој економски пад зависи 

од успешноста на мерките преземени за спречување на ширењето на коронавирусот и 

ефектите од мерките што ги презема државата за решавање на проблемот со 

ликвидноста на економските субјекти како што се домаќинствата и малите и средни 

претпријатија (МСП). Понатаму, сериозноста на кризата зависи од тоа како 

економските оператори се соочуваат и се подготвуваат за рестартирање на економската 

активност и колку често економското затворање ќе биде честа мерка во борбата против 

пандемијата (Fernandes, 2020).  

Пандемијата се одрази врз економијата од страна на агрегатната побарувачка, 

но и од страната на агрегатната понуда. Побарувачката е под влијание на значително 

намалување на нејзините компоненти - намалена потрошувачка на домаќинствата 

заради ограничување на трошењето за најосновните потреби, намалување на 

инвестициите и капиталните расходи на државата. Атипичен фактор на оваа рецесија е 

влијанието на пандемијата врз агрегатната понуда. Имено, во контекст на Ковид-19, 

многу економски субјекти мораа привремено да ја намалат или целосно да ја прекинат 

својата работа и производство заради затворањето и „заклучувањето“ на многу делови 

од светот. Ова предизвика значителни проблеми во денешниот високо глобализиран 

свет кој се карактеризира со глобални синџири на снабдување и производство. Сето 

горенаведено имаше влијание врз продуктивноста и агрегатната понуда, но и врз 

цените на производите и следствено на агрегатната побарувачка (Praščević, 2020). 

Рецесијата предизвикана од коронавирусот не е обележана со еднократен ненадеен 

шок по кој економската активност ќе продолжи таму каде што застана. Набргу по 

пандемијата, имаше проблеми со невработеноста и падот на платите. Шоковите од оваа 

пандемија се динамични и брзо се шират низ секторите. Во тој контекст, Чаврак (2020) 

ја толкува корона кризата како комбинација од четири шокови: шок на понудата, шок 

на побарувачката, пад на очекувањата и растечка неизвесност и шок од брзи лоши 

мерки. Овие шокови кружно се поддржуваат еден со друг и генерираат негативна 

спирала (стагфлациска спирала). Додека првите три шокови се сигурни, четвртиот е 

потенцијален, но изгледа сигурен со оглед на тешкотиите во почетната работа на 

управувањето со кризи (Arčabić, 2020). Шокот од лоши брзи мерки има потенцијално 
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најдолго времетраење бидејќи секоја погрешна мерка може дополнително да го 

активира. Во оваа пандемија, има почетен здравствен шок кој потоа иницира шок во 

снабдувањето. Имено, преземањето мерки за здравствена заштита ги прекинува 

локалните и глобалните синџири на снабдување и производство. Освен тоа, има 

зголемена потрошувачка на залихи, а со тоа и дефект на понудата. Со ширењето на 

болеста доаѓа и паника, страв и неизвесност што доведува до пад на потрошувачката и 

намалени инвестиции. Падот на побарувачката доведува до пад на готовинскиот тек на 

компанијата и зголемен ризик од банкрот. Компаниите првично се заштитени од 

потенцијален банкрот со отпуштање работници, а невработеноста расте. Понатаму, 

приходите на домаќинствата се намалуваат, а учеството на лошите кредити се 

зголемува и нивната неможност за отплата, што го зголемува ризикот и го загрозува 

финансискиот систем, ја намалува куповната моќ на домаќинствата и доведува до 

натамошен пад на побарувачката. Ова дополнително го зголемува стравот и 

несигурноста и води до подлабоки негативни импликации - дополнителен пад на 

потрошувачката, производството, продуктивноста, вработеноста, корпоративниот 

приход и приходот на домаќинствата, а негативното влијание продолжува да се 

мултиплицира (Čavrak, 2020). 

Појавата на економска криза предизвикана од пандемијата со Ковид-19 може да 

се опише во контекст на теоријата на црниот лебед. Оваа теорија беше популаризирана 

од Насим Николас Талеб и таа опишува ненадеен настан со големо влијание што 

последователно е неадекватно рационализиран за да го направи предвидлив во иднина. 

Основното тврдење е дека глобалните трендови се дефинирани со непредвидливи 

настани кои ги надминуваат границите на заедничките научни очекувања, а таквите 

настани не се исклучоци, туку клуч за идните трендови и случувања.  

Прекините на производството достигнаа до синџирите на снабдување низ 

целиот свет. Сите компании, без разлика на големината, се соочуваат со сериозни 

предизвици, особено во авијацијата, туризмот и угостителството, со реална закана од 

значителен пад на приходите, несолвентност и губење на работни места во одредени 

сектори. Одржувањето на деловното работење ќе биде особено тешко за малите и 

средни претпријатија. По забраните за патување, затворањето на границите и мерките 

за карантин, многу работници не можат да стигнат до своето работно место или да ја 

вршат својата работа, што има домино ефект врз приходите, особено за неформалните 

и привремените работници. Потрошувачите во многу економии не се во можност или 

не сакаат да купат стоки и услуги. Со оглед на моменталната ситуација на несигурност 
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и страв, бизнисите најверојатно ќе ги одложат инвестициите, купувањето стоки и 

вработувањето работници (МОТ, 2020 година). Според Европската конфедерација на 

синдикати, најмалку еден милион луѓе во Европа останале без работа во втората 

половина на март 2020 година. 

Од друга страна, забрзувањето на дигиталното прифаќање предизвикано од 

пандемијата позитивно влијаеше врз растот на продуктивноста во компаниите. 

Мерките за ограничување ги обврзаа фирмите брзо да се приспособат на работењето на 

далечина и да воспостават нови канали за продажба и контакт со клиентите, што 

имаше влијание врз нивните работни и деловни аранжмани. Затоа може да се каже дека 

пандемијата го забрза трендот на дигитализација што веќе беше започнат многу пред 

кризата. 

Доказите базирани на анкети сугерираат дека овие секторски специфични 

случувања одразуваат брзи придобивки за продуктивноста од дигиталното усвојување, 

особено во оние фирми и сектори кои се релативно помалку интензивни за технологија 

(ЕЦБ, 2020). Иако дел од промената на работа на далечина може да се промени со 

текот на времето, некои веројатно ќе продолжат, барем во некои области, и 

потенцијално би можеле да ја отворат вратата за значителни придобивки во однос на 

продуктивноста и благосостојбата на вработените. 

Зголемувањето на квалитетот на човечкиот капитал е исклучително важно за 

поодржлив и инклузивен економски раст и развој, раст на продуктивноста, вклучување 

на пазарот на труд и стареење на населението. По дефиниција, човечкиот капитал ја 

претставува количината на образование, знаење, вештини и здравје во кои луѓето 

инвестираат и се акумулираат во текот на нивниот живот, овозможувајќи им да го 

реализираат својот целосен потенцијал и да бидат продуктивни членови на 

општеството. Оттука, човечкиот капитал е најважниот ресурс за една земја, кој ги 

комбинира другите фактори на производство, односно физичкиот капитал. 

Инвестирањето во човечки капитал влијае врз вкупната идна заработка. 

Истражувањата покажуваат дека една дополнителна година школување ја зголемува 

заработката за 9% годишно (Министерство за финансии, 2022). 

Квалитетот на човечкиот капитал на Република Северна Македонија во 

периодот од 2010 до 2020 година е подобрен од 0,54 на 0,56, според Индексот на 

човечкиот капитал на Светска банка. Сепак, ова ниво е доста ниско, бидејќи тоа значи 

дека детето родено во Република Северна Македонија денес, кога ќе порасне, ќе 

искористи само 56% од својата потенцијална продуктивност. За споредба, дете родено 
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во развиените економии ќе достигне 80% од својата продуктивност, додека просекот во 

ЕУ изнесува 0,75 или 75% од потенцијалната продуктивност. 

Владата во Република Северна Македонија усвои пакет економски мерки со кои 

треба да се зачува ликвидноста на економијата и работните места (Министерство за 

финансии, 2022 година). Мерките беа дочекани со одобрение на некои здруженија на 

работодавачи и синдикати, но и со резерви, па дури и критики од одредени експерти и 

синдикати. Првиот сет мерки опфаќаше економски мерки наменети за компаниите, од 

кои едната се однесуваше на доделување кредити без камата на микро, мали и средни 

претпријатија, а другата за субвенционирање придонеси за вработените во секторите 

погодени од корона вирусот. 

Соочени со предизвиците и ризиците кои се наѕираат на хоризонтот, деловните 

лидери со право се загрижени за влијанието на кризата врз нивните вработени и 

нивните бизниси како во блиска така и во подалечната иднина. За да се одговори на 

кризата и да се подготви за закрепнување, може да се користат искуства и најдобри 

практики научени од минатите кризи, приспособувајќи ги овие решенија на новиот 

контекст. Преку набљудување на однесувањето на клиентите и екосистемот на 

компанијата, можат да се понудат практични предлози кои ќе им служат на лидерите и 

нивните тимови за да одговорат на итната ситуација. Лидерите се запознаени со 

кризниот менаџмент бидејќи се навикнати да ги надминуваат тешкотиите и 

неочекуваните настани; нивната издржливост лежи во приспособувањето на новата 

вонредна состојба и искуството стекнато од надминување на минатите кризи. Без 

разлика на фактот што компаниите се наоѓаат во различни ситуации во зависност од 

географската област и секторот, можеме да идентификуваме неколку основни 

квалитети што го карактеризираат ефективниот лидер, способен да ја спроведува 

својата деловна активност за време на пандемија. 

 

3. Продуктивноста на трудот во Република Северна Македонија за време 

на пандемија 

Во 2021 година, пазарот на труд забележа стабилизација и постепено 

намалување на преносливите негативни ефекти од пандемијата со Ковид-19. 

Намалување на бројот на вработени е забележано само во првиот квартал, додека во 

остатокот од годината бројот на вработени бележи годишен раст. Овие промени се во 

согласност со закрепнувањето на економската активност по првиот удар на 

пандемијата во 2020 година. Сепак, со оглед на продолжената пандемија, 
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закрепнувањето сè уште не е целосно, а бројот на вработени сè уште не е вратен на 

нивото пред пандемијата. Дополнително, во текот на 2021 година се зголеми бројот на 

неактивното население, со што стапката на активност бележи намалување втора година 

по ред. 

Во текот на 2021 година беа донесени неколку антикризни мерки за 

дополнително ублажување на влијанието на кризата врз пазарот на трудот, а продолжи 

имплементацијата на активни мерки за вработување за поддршка на растот на 

вработеноста. Бројот на вработени во текот на 2021 година остана ист, со истовремено 

зголемување на стапката на вработеност за 0,1 процентен поен, на ниво од 47,3% 

(Графикон бр. 1). Гледано по сектори, раст на вработеноста е забележан во услужниот 

сектор, намалување на бројот на вработени има во земјоделството и градежништвото, 

додека во индустријата бројот е непроменет. Поконкретно, позитивни движења се 

забележани во повеќе услужни дејности, пред сé во дејностите поврзани со трговијата 

на големо и мало, здравството, јавната администрација и одбраната, задолжителното 

социјално осигурување, како и информациите и комуникациите. Од друга страна, 

дополнително намалување на вработеноста се забележува во дејностите поврзани со 

хотелиерството и рестораните, земјоделството и транспорт и складирање. 

Графикон 1. Избрани индикатори на пазарот на трудот (во %) 

 

Извор: Државен институт за статистика и пресметки на Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

Од аспект на понудата на работна сила, во 2021 година вкупното активно 

население бележи намалување од 0,8%, што, со истовремен раст на неактивното 

население од 0,7%, доведе до надолно поместување на стапката на активност (за 0,4 

процентни поени), што изнесуваше 56%. И покрај неповолните движења на страната на 

понудата, стабилизирањето на страната на побарувачката на труд доведе до 

намалување на бројот на невработени лица за 5,2%, а стапката на невработеност се 

сведе на историски најниското ниво од 15,7% (годишно намалување од 0,7). 
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Истовремено, гледајќи ги возрасните групи, намалувањето на вкупната стапка на 

невработеност се објаснува со пониската невработеност кај возрасните групи од 25 до 

49 години и од 50 до 64 години, додека невработеноста кај категоријата млади од 15 до 

24 години забележаа пораст (Графикон 2). 

Графикон 2. Стапка на невработеност по возрасна група (во %) 

 

Извор: Државен институт за статистика и пресметки на Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

Растот на просечните плати продолжи и во 2021 година, делумно поради 

ефектот на пренос на зголемувањата на минималната плата во 2020 година, како и 

редовното зголемување на минималната плата од април 2021 година. Одредени 

структурни фактори, како што е недостатокот на работна сила во одредени сегменти, 

но и како ефект на кризата која доаѓа до израз преку намалувањето на бројот на 

вработени со плата пониска од просечната, дополнително влијаеше врз зголемувањето 

на просечната плата. Така, номиналната нето и бруто-платата забележаа годишен раст 

од 5,7% (Графикон 3), соодветно (7,8% и 8,3% соодветно, во 2020 година). Нагорна 

корекција на нето платите е забележана во сите дејности, а особено висок раст е 

забележан кај дејностите кои првично беа најпогодени од пандемијата, како и 

активностите што може да се поврзат со трендот на се поголема дигитализација. Така, 

најголем раст е забележан кај платите во дејностите сместувачки капацитети (10,9%), 

уметност, забава и рекреација (10,7%), други услужни дејности (10,5%), информации и 

комуникации (10,1%). Понатамошен раст е забележан и кај стручните и научните 

дејности (9,4%), рударството и вадењето камен (7,7%), административните и 

помошните услужни дејности (7,8%), како и трговијата на големо и мало; поправка на 

моторни возила и мотоцикли (7,4%). Притоа, во услови на раст на општото ниво на 

потрошувачки цени, нето и бруто платите забележаа реален раст од 2,4%, соодветно 

(Графикон бр. 4). 
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Графикон 3. Просечни бруто и нето плати (годишни промени, во %) 

 

Извор: Државен институт за статистика и пресметки на Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

Графикон 4. Просечни нето плати по сектори (годишни промени, во %) 

 

Извор: Државен институт за статистика и пресметки на Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

Од гледна точка на показателите за конкурентност, подобрување е забележано 

во 2021 година (Графикон бр. 5). Продуктивноста и трошоците за работна сила по 

единица производ за целото стопанство се пресметани врз основа на податоците од 

Државниот завод за статистика за: БДП, број на вработени лица и просечни бруто 

плати. Вкупната продуктивност се пресметува како пондерирана сума од пресметаната 

продуктивност на ниво на поединечен сектор. Во секој сектор, продуктивноста се 

пресметува како однос помеѓу додадената вредност во тој сектор и бројот на вработени 

лица. 

Имено, во текот на 2021 година продуктивноста на трудот се зголеми за 2,8% 

(по пад од 4,6% во 2020 година), како резултат на растот на додадената вредност, во 

услови на непроменет број на вработени лица. Гледано по сектори, позитивниот 

придонес доаѓа од услужниот сектор, додека индустријата и земјоделството имаат 
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минимален негативен придонес. Во согласност со повисокиот раст на платите од 

растот на продуктивноста, трошоците за работна сила поединечна единица во 2021 

година се умерено повисоки за 2,6% (наспроти растот од 13,8% во 2020 година), со 

поголем пораст во секторот на трошоците за услужна работна сила и во помала мера во 

индустријата, додека незначително намалување на трошоците за работна сила е 

забележано во земјоделството (Графикон бр. 6). 

Графикон 5. Продуктивност на трудот (придонеси во годишниот раст, во п.п.) 

 

Извор: Државен институт за статистика и пресметки на Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

Графикон 6. Трошоци за работна сила по единица производ (придонес кон годишниот 

раст, во п.п.) 

 

Извор: Државен институт за статистика и пресметки на Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

Забележаниот раст на продуктивноста се должи на антикризните мерки на 

Владата. Првата група мерки опфаќаше економски мерки наменети за компаниите, од 

кои едната се однесуваше на доделување кредити без камата на микро, мали и средни 

претпријатија, а другата за субвенционирање придонеси за вработените од секторите 

погодени од корона вирусот. За првата мерка беа предвидени 5,7 милиони евра за 

кредити во износ од 3 до 30 илјади евра, со што се обезбедува директна финансиска 
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поддршка за ликвидноста на микро, мали и средни претпријатија кои ќе се кредитираат 

поради неликвидност, односно компаниите чии економската активност е под влијание 

на корона вирусот. Втората мерка е за поддршка на компаниите во делот на исплата на 

плати и придонеси во компаниите од туризмот, транспортот, угостителството и други 

засегнати компании за април, мај и јуни 2020 година со цел задржување на постојните 

работни места. Освен овие мерки, беше донесена и мерка за ослободување, т.е. 

неплаќање аконтации од данокот на добивка за три месеци: април, мај и јуни за 

засегнатите компании во одделни дејности како што се: туризмот, угостителството и 

транспортот, но и другите засегнати сектори (Самарџиски, 2020 година). 

Со намалувањето на притисоците од здравствената криза, постепеното враќање 

на довербата на инвеститорите и подобрувањето на очекувањата на деловните 

субјекти, во наредниот период се предвидува раст на побарувачката на работна сила, 

поттикнат од активни мерки и програми за вработување и поддршка на домашни и 

странски претпријатија за креирање нови работни места. Според основното 

макроекономско сценарио, во периодот 2022-2026 година се очекува вработеноста да 

расте со поголемо темпо, односно се проектира просечен годишен раст од 3,6%. Растот 

на вработеноста во овој период се очекува да се одрази врз понудата на работна сила, 

која се предвидува да се зголемува во просек за 1,9% на годишно ниво. Ваквите 

движења на пазарот на трудот ќе придонесат просечната стапка на невработеност во 

2026 година да се намали на 8,6%, додека стапката на вработеност ќе се зголеми на 

54,1%. Растот на просечната нето плата во овој период се очекува да биде 4,6% 

годишно на номинална основа. 

 

4. Заклучок 

Пандемијата со коронавирус го погоди целиот свет и преку ноќ ги промени 

животите на многу луѓе на глобално ниво. Многу индустрии беа буквално 

парализирани. Економското влијание е големо и неизвесноста поврзана со него се 

заканува да ја загрози кризата и падот на перформансите поради коронавирусот доведе 

многу компании да преземат одредени мерки за штедење. Како резултат на 

пандемијата, златните времиња на пазарот на труд се при крај. Конечно, може да се 

заклучи дека решавањето на проблемот со економскиот раст и продуктивноста на 

трудот за македонското општество значи зголемување на стапката на производство, 

заживување и раст на економијата, значително подобрување на инвестициската клима 

и обезбедување стабилност на општествените односи. Во изминатиов период 



14 

 

проблемот со продуктивноста на трудот беше подигнат речиси на ниво на јавна 

политика, но со почетокот на економските реформи, нивото на цените и профитот го 

зазедоа првото место. Имено, без зголемување на продуктивноста на трудот 

невозможно е да се решат главните макроекономски проблеми и да се обезбеди 

закрепнување на економијата на земјата. Околностите бараат прашањата за 

продуктивноста на трудот да станат централни во агендата на македонското 

општество. Зголемувањето на продуктивноста на трудот им обезбедува на 

претпријатијата и на целото општествено производство понатамошен развој и поволни 

перспективи, а во комбинација со компетентна маркетинг и продажна политика, 

конкурентност, што е незаменлив услов за пазарна економија. Во крајна линија, 

зголемувањето на продуктивноста на трудот доведува до зголемување на животниот 

стандард на населението. 
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