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1. ВОВЕД И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
До крајот на јуни 2020 година, вирусот КОВИД-19 зарази над 10 милиони луѓе и предизвика смрт
на над 500.000 низ целиот свет (СЗО1). На глобално ниво, ширењето не покажува знак на
слабеење и земјите се уште се’ соочени со предизвиците кои ги наметнува вирусот или пак се
подготвуваат за следен бран.
Истовремено, здравствената криза предизвика шок и закана врз стабилноста на глобалната
економијата и пазарите на трудот, при што влијае не само на понудата (производство на стоки
и услуги), туку и на побарувачката (потрошувачка и инвестиции). Така на пример, прекините во
производството, најпрво во Азија на почетокот од годината, сега стигнаа до синџирите на
снабдување низ целиот свет. Сите компании, без оглед на големината, се соочуваат со сериозни
предизвици, со реална закана од значителен пад на приходите, несолвентност и загуба на
работни места во одредени сектори.
Перспективите на глобалната економија, квантитетот и квалитетот на вработеноста, забрзано се
влошуваат. Иако најновите прогнози значително се разликуваат, и во голема мера ја
потценуваат ситуацијата, тие сите укажуваат на значително негативно влијание врз глобалната
економија, барем во првата половина на 2020 година.2 Овие загрижувачки предвидувања сè
повеќе навестуваат глобална економска рецесија3.
Малите економии во услови на криза се повеќе подлежни од шокови и на нив им треба
значително повеќе време за закрепнување односно стабилизирање. Во оваа насока, во
Декември 2019 година Владата проектираше раст на БДП од 3.8% за 2020 година, а веќе во
Април 2020 е проектиран негативен раст од -4%4. Земајќи ја предвид големината на економијата
на Северна Македонија би можеле да кажеме дека интензитетот на економските политики и
мерки на државата како реакција на пандемијата се доста опсежни и дека покриваат многу
(ранливи) групи (како кај граѓаните така и кај приватниот сектор) кои што беа сериозно погодени
како последица од кризата и рестрикциите за слободно движење на граѓаните и прекините на
работните процеси во некои сектори. Пандемијата се очекува да доведе до изразено и сериозно
краткорочно забавување на економијата на Северна Македонија (која што е многу зависна од
трговска размена и инвестиции од ЕУ) и уште поголема стапка на невработеност и сиромаштија.
Оправданоста и неопходноста на ова истражување е јасна бидејќи директните повратни
информации од бизнис секторот ќе помогнат подобро да се разберат процесите низ кои
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поминуваат компаниите, промените што се случиле по сектори, како и очекувањата за развој на
настаните во иднина. Ова е комбинирано квантитативно и квалитативно истражување
и примарно е насочено кон бизнис секторот во Северна Македонија и има за цел да ги открие
ефектите што КОВИД-19 пандемијата ги предизвика врз компаниите, а со тоа и на
економијата во земјата. Понатаму има за цел да види дали мерките на Владата кои беа
насочени за помош кон приватниот сектор беа доволни, корисни и наврмени. Кои се
најголемите промени и проблеми со кои се соочуваат компаниите откако започна кризата, какви
се очекувањата за иднината и состојбата на компанија се само дел од прашањата на кои ова
истражување ќе се обиде да даде одговори.
Од една страна кризата предизвикана од КОВИД-19 несомнено ќе има долгорочни влијанија врз
исходите на пазарите на трудот. Покрај проблемите поврзани со здравјето на работниците и
нивните семејства, вирусот и последователните економски шокови ќе влијаат глобално на
работата најмногу врз три клучни димензии: а) Квантитетот на работните места (како и
невработеноста и недоволната ангажираност на работници); б) Квалитетот на работата (на
пример, оптималната искористеност на човечките ресурси, големината на платите, пристапот до
социјална и здравствена заштита и слично); и в) Ефектите врз конкретни групи/дејности што се
поранливи на неповолни исходи на пазарите на трудот5.
Од друга страна проактивнивните мерки на владите се од особено значење, а најмногу за а)
стимулирање на економијата и креирање на нови работни места, б) Поддршка за приватниот
сектор, вработеноста и заштитата (сигурноста) на приходите на работниците, в) Заштита на
работниците на работните места и г) Активен дијалог помеѓу владините институции,
работодавачите и работниците за изнаоѓање на соодветни решенија за проблемите.
За целите на ова истражување беше изработен прашалник кој ги опфаќа следните теми:
1.
2.
3.
4.

Карактеристики на фирмата и примарни ефекти од вирусот врз компаниите
Оцена, задоволство и употреба на економските мерки на владата
Економски перспективи и проблеми на компанија
Отворени прашања за дискусија со испитаникот – квалитативен дел

1.1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
За целите на истражувањето употребена е комбинирана методологија на квантитативно и
квалитативно истражување. 95% од интервјуата се спроведени лично, со метод лице в лице,
додека само околу 5% се собрани телефонски на барање на самата компанија. Истражувањето
во компаниите е реалзизирано во најголем дел случаи со сопственик на компанија, а поретко
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со менаџер, односно лице кое носи одлуки и добро е запознаено со состојбите во самата
комапанија.
Големина и дизајн на примерокот: Примерокот се состои од 300 компании, секоја претставена
од релевантен носител на одлуки (на пр. менаџер, директор, сопственик итн.) Примерокот е
стратификуван едноставен случаен примерок. Стратификација е направена во согласност со
застапеноста на бизнис секторот по дејности и бројот на вработени според последните достапни
податоци од ДЗС за 2019 година и има три стратуми: индустрија, број на вработени и години на
постоење. На барање на клиентот позастапени во примерокот беа компании за кои се
претпоставува дека би можеле да бидат поранливи во услови на криза, а тоа се:
 Микро, мали и средни претпријатија (ММСП)
 Текстилна, земјоделска индустрија, туризам и угостителство и трговија на големо и
трговија на мало;
 Компании што користат владина поддршка наспроти компании кои не користат владина
поддршка.
Овој пристап на дизајнирање на примерок не дозволува целосна генерализација на
податоците на ниво на сите компании во државата, туку само на ниво на индустриите
застапени во истражувањето.
Прашалникот е поделен на два дела. Првиот дел е квантитативен и содржи околу 30 прашања
од отворен и затворен вид чија анализа дава одговори за начинот на кој бизнис секторот се
справува и одговара на предизвиците од пандемијата. Вториот дел од прашалникот е
квалитативен и содржи повеќе прашања од отворен вид наменети за интензивна дискусија
помеѓу анкетарите и претставниците на компаниите. Преку оваа форма на истражување ќе се
откријат специфичните проблеми, сугестии на бизнис секторот и плановите за во иднина.
Комбинацијата на два различни методи ги обезбедува целите на истражувањето, преку кои се
добиваат сеопфатни податоци и информации. На овој начин, квантитативниот метод (првиот
дел од прашалникот) ни дава описна статистика и ни помага да ја мериме и објасниме општата
состојба, задоволството од економските мерки, употребата/искористеноста на мерките или не,
како и ефектите од мерките помеѓу дејности и индустрии. Квалитативниот метод (вториот дел
од прашалникот) се користи за поблиско испитување на сите и пред се на таргетираните
индустрии и сектори.
Податоците се собрани во месеците јуни и јули 2020 година. При спроведување на
истражувањето анкетарите и испитаниците се придржуваа до задолжителните протоколи и
мерки за заштита на здравјето, односно задолжително одржување физичко растојание од
минимум 2 метри, носење на заштитна опрема и дезинфекција на раце пре влегување во
деловен објект и после секое спроведено интервју.
Метод на собирање на податоци: PAPI – анкета со молив и хартија 95% од случаите и
телефонско анкетирање во 5% од случаите.
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2. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА ПО ТЕМИ
Првиот квантитативен дел од прашалникот, покрај определување на карактеристиките на
компаниите со кои се обезбедува репрезентативност на бизнис секторот во државата, цели кон
откривање на примарните (економски) ефекти од вирусот врз компаниите. Понатаму, вториот
дел од прашалникот го мери задоволството, навременоста и употребата на економските мерки
на Владата кои имаа цел да ги ублажат последиците од пандемијата врз економијата. Третиот и
последен дел од квантитативната анализа се занимава со конкретните проблеми на компаниите
и економските перспективи во иднина.
Општите резултатите од истражувањето се прикажани во проценти (%). На долниот дел од
графиконите каде што е означено „можни се повеќе одговори“ процентот изнесува повеќе од
100. Онаму каде што е означено N=број, бројот означува колку испитаници (претставници на
компании) се квалификувале да го одговорат тоа прашање. Онаму каде што е статистички
значајно ќе бидат истакнати и вкрстените податоци според: дејност на компанија, број на
вработени или години на постоење на компанија.
Во примерокот најзастапени се компании со примарни дејности: трговија на големо и трговија
на мало (22,0%), земјоделство и прехранбена индустрија (14,3%), туризам и угостителство
(13,3%), текстил и кожарска индустрија (9,7%) и градежништво (8,7%). Овие дејности сочинуваат
околу 70% од вкупниот примерок и затоа заклучоците од истражувањето од вкрстените
податоци по дејности ќе се изведуваат и однесуваат примарно на нив. Процентуалниот
распоред на сите дејности опфатени во истражувањето може да се погледне во Табела 1.
Во однос на годините на постоење на компаниите, новите компании до 5 години се застапени
со 15,0% од вкупниот примерок. Компаниите од 6 до 10 години на постоење се застапени со
24,7%, а компаните од 11 до 15 години работење со 24,3%. Најзастапени компании според време
на постоење се оние со 16 и повеќе од 16 години работење на пазарот (36,0%).
Микро малите и средните претпријатија го сочинуваат најголемиот дел од примерокот. Микро
претпријатијата кои вработуваат до 9 работници го сочинуваат половина од примерокот (50,7%).
По нив се малите компании што вработуваат од 10 – 19 работници (21,0%). Потоа 17,3% од
примерокот го сочинуваат компании кои вработуваат од 20-49 работници. Големите
претпријатија кои вработуваат од 50-249 работници се со 9,3% застапеност во истражувањето, а
со 1,7% се застапени компаниите што вработуваат над 250 работници.
Интервјуата беа спроведувани со лица, претставници на компании, кои се директно вклучени во
процесите на одлучување, кои се запознаени со моменталната состојба на компанијата и
проблемите со кои се соочува како резултат на пандемијата. Најголем дел од прашалниците се
реализирани со сопственици на компании (52,7%). На 24,3% од прашалниците одговарале
менаџери на компании, а на 20,3% од нив одговарале управители односно директори на
компании. Само 1,3% од прашалниците се реализирани со членови на управен одбор на
компании.
5

Табела1:

Структура на примерок

Дејност

%

Трговија на големо и трговија на мало
Земјоделство и прехранбена индустрија

22,0%
14,3%

Туризам и угостителство
Текстил и кожарска индустрија
Градежништво
Објекти за сместување и сервисни дејности
со храна
Административни и помошни услужни
дејности
Транспорт и складирање
Стручни, научни и технички дејности
Информациски и Комуникациски технологии

13,3%
9,7%
8,7%

Автомобилска и метална-електро индустрија
Друго
0-5

3,3%
1,0%
15,0%

Години на постоење на 6-10
компанијата
11-15
16+
0-9
10-19.
Број на вработени во
20-49
компанијата
50-249
250+
Сопственик на фирма
Управител/Директор
Менаџер
Разговорот е воден со:
Член на управен одбор
Акционер
Друго

7,0%
6,0%
5,3%
5,0%
4,0%

24,7%
24,3%
36,0%
50,7%
21,0%
17,3%
9,3%
1,7%
52,7%
20,3%
24,3%
0,7%
0,7%
1,3%

2.1 Примарни ефекти од вирусот врз компаниите
Најголем дел од компаниите (76,0%) кои се дел од примерокот не прават меѓународна размена
на добра и услуги, а 13,3% од компаниите прават увоз и извоз на добра и/или услуги. Само 6,7%
од компаниите увезувале, а 4,0% извезувале добра и услуги во изминатите 12 месеци. Од
компаниите што увезуваат и извезуваат најзастапени според дејност се текстил и кожарска
индустрија, трговија на мало и големо и ИКТ.
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График 1. Дали Вашата компанија, односно компанијата за која што сте одговорен прави
меѓународна размена на добра и услуги во изминатите 12 месеци? N=300
Да, фирмата увезува и извезува
Да, фирмата извезува
Да, фирмата увезува

13,3%
4,0%
6,7%

Не

76,0%

За компаниите што извезуваат добра и услуги најголем проблем, и тоа во 84,6% од случаите,
претставува откажувањето на нарачките. Според Државниот завод за статистика, вкупната
вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во перидот јануари ‒ јуни 2020
година, изнесува 2 705 623 илјади САД долари и бележи пад од 24.0 % во однос на истиот период
од претходната година.6.
Обезбедување на суровините за производство е втор проблем и се јавува во 42,3% од случаите
кај компаниите што извезуваат. Помалку застапени проблеми се неплаќањето на фактурите од
странските партнери (36,5%) и проблемите со транспортот и логистиката (21,2%).
Најголемиот проблем, откажување на нарачките се бележи кај секторот туризам и угостителство
(100%), текстил и кожарска индустрија (91%), трговија на мало и големо (85%) и земјоделство
(63%). Проблемите со обезбедување на суровините е најизразен во земјоделство и
прехранбената индустрија (75%) и кај трговијата на мало и големо (54%). Проблеми со
транспортот и логистиката постои и во градежништвото во 50% од случаите.
График 2. Ако извезува: Кои се трите најголеми проблеми при извозот на добра и/или
услуги:N=52, можни се повеќе одговори
Откажување на нарачките

84,6%

Проблеми со обезбедување на
суровините (инпутите)

42,3%

Неплаќање на фактури од
странските партнери
Проблеми со транспортот или
логистиката

6

36,5%
21,2%

http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=78
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Најголем проблем при увозот на добра и услуги се транспортот и логистиката во 63,2% од
случаите. Втор најзастапен проблем е намалената домашна побарувачка на производите што се
увезуваат и тоа во 52,6% од случаите. Намалено производство на партнерите со кои
соработуваат компаниите е проблем со кој се соочуваат 49,1% од компаниите што увезуваат.
Анализирано по дејности, првиот проблем при увоз, транспортот и логистиката е најзастапен кај
трговијата на големо и мало, ИКТ, автомобилска и метална-електро индустрија и кај дејноста
транспорт и складирање, во 100% од случаите.
Намалената домашна побарувачка е проблем со кои се соочуваат градежништвото, ИКТ и
тровијата на големо и мало. Со намалено производство на партнерите најмногу се соочува
текстилната и кожарската индустрија и тоа во 94% од случаите.
График 3. Ако увезува: Кои се трите најголеми проблеми при увозот на добра и/или услуги:
N=60, можни се повеќе одговори
Проблеми со транспортот или
логистиката
Намалена домашна побарувачка
Намалено производство на партнерите

63,2%
52,6%
49,1%

Во однос на прекинот на работата поради вонредната состојба и мерките на Владата во период
од месец март до јуни, податоците укажуваат дека работниот процес најмногу стагнирал во
месец април 2020 година, каде што 32,0% од компаниите воопшто не работеле, 40,7% од
компаниите работеле со делумен капацитет, а само 27,3% работеле непрекинато. Во месеците
март и мај 23,3% од компаниите воопшто не работеле, меѓутоа работниот процес од месец мај
почнува да се зголемува на 42,7% од компаниите што целосно работеле и 34,3% од нив што
делумно работеле.
Во месец јуни имаме нормализирање на работниот процес, па така, 72% од компаниите
продолжиле со редовното работење, а 25% од нив продолжиле со делумно работење. Само 3%
од компаниите не продолжиле со работа во месец јуни и тоа дејности како што се: објекти со
сместување и сервисни дејности со храна; стручни, научни и технички дејности; и земјоделство
и прехранбена индустрија.
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График 4. Дали поради мерките на Владата за прекин на работа, вашата компанија
работеше од март до јуни годинава? N=300
31,3%

Март

45,3%

23,3%
27,3%

Април

32,0%
Мај
23,0%
Јуни

40,7%

34,3%

42,7%

72,3%

24,7%

3,0%
Да, целосно

Да, делумно

Не работеше

Анализата на податоците според индустрии покажува дека во јуни, кога најголем дел од
компаниите го вратиле нормалното работење, се уште нецелосно работеле компаниите во
секторите: Угостителство и туризам каде во јуни 45% работеле целосно, и Објекти за сместување
и сервисни дејности со храна, каде само 38% изјавиле дека целосно работеле. Овие два сектори,
како што ќе се види и во продолжение од оваа анализа и од другите индикатори, се значително
попогодени од останатите. Во однос на другите карактеристики на компаниите не се
забележуваат значајни статистички разлики.
Што се однесува до искористеноста на производствените капацитети, 28,0% од компаниите
работат од 81-100% од своите капацитети, најмногу во Дејности во врска со недвижен имот (44%
од компаниите со таква дејност); 42% од компаниите со дејност Градежништво; 36% со дејност
Трговија на големо и трговија на мало; и 35% од компаниите што се занимаваат со Земјоделство
и прехранбена индустрија.
Речиси една од пет компании или 18,0% работат со искористеност на своите капацитети од 61 –
80%, 23% со искористеност од 41 – 60%, 17,0% со искористеност од 21 - 40% и 9,0% од компаниите
користат до 20% од своите производствени капацитети.

9

График 5. Колкава е искористеноста на вашите производствени капацитети? N=300
81-100%

28,0%

61-80%

18,0%

41-60%

22,7%

21-40%

17,0%

0-20%
Не знам, не можам да
проценам
Одбива да одговори

9,0%
3,3%
2,0%

Туризам и угостителство останува најпогоден сектор од аспект на искористеност на
капацитети, односно 27,5% од компаниите со оваа дејност имаат минимална
искористеност на своите капацитети од 0 – 20%, а останатите компании од оваа дејност
само делумно ги користат своите капацитети.

81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
0-20%
Не знам
Одбива да
одговори

8,3%
41,7%

4,8%
0,0%

42,3%
11,5%

20,9%
4,7%
7,0%
2,3%

31,0%
31,0%
13,8%
0,0%

27,3%
10,6%
1,5%
0,0%

20,0%
30,0%
27,5%
5,0%

33,3%
0,0%
8,3%
8,3%

28,6%
42,9%
9,5%
0,0%

23,1%
15,4%
3,8%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,0%

0,0%

14,3%

3,8%

Градежништво

7,5%
5,0%

Објекти за
сместување и
сервисни
дејности со
храна

36,4%
24,2%

ИКТ

6,9%
17,2%

Туризам и
угостителство

34,9%
30,2%

Трговија на
големо и
трговија на
мало

Текстил и
кожарска
индустрија

Според дејност
Табела 2. Колкава
е искористеноста
на вашите
производствени и
услужни
капацитети?

Земјоделство и
прехранбена
индустрија

Текстилот и кожарската индустрија исто така работи со делумно искористени капацитети. Кај
компаниите со оваа дејност 13,8% работат со искористеност од 0 – 20% на своите капацитети. Во
Табела 2. подолу е прикажана искористеноста на капацитетите по дејности.

Според оваа анализа може да се заклучи дека секторот Градежништво е најмалку погоден од
кризата и продолжува да работи со прилично високо искористени капацитети, 42,3% од нив
изјавиле дека работат со речиси целосен капацитет од 81 - 100%, како и трговијата на големо и
мало со 36,4%.
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Општиот заклучок е дека условите за работа откако започна кризата се влошени за сите
дејности. За речиси половина од компаниите (46,7%), условите за работа во нивната дејност
значително се влошени, а за 29,7% од компаниите условите за работа малку се влошени. Вкупно
19,0% од компаниите рекле дека условите за работа се непроменети откако започна кризата. За
4% од компаниите работите се промениле на подобро (2,3% малку се подобрија; 1,7% многу се
подобрија) и тоа во дејностите: Трговија на големо и трговија на мало; ИКТ; и Градежништво.
Како главни причини за подобрување на условите за работа, компанииите изјавиле дека имаат
зголемена побарувачка на некои производи (храна, фармација, хигиена), Интернет,
комуникации онлајн, итни градежни зафати за здравство итн..
График 6. Генерално земено, во која мера се променија условите за работа во вашата
индустрија откако започна кризата? Дали би рекле дека тие: N=300
Значително се влошија

46,7%

Малку се влошија

29,7%

Не се променија

19,0%

Малку се подобрија

2,3%

Многу се подобрија

1,7%

Не знам, не можам да…

0,7%

Очекувано, за компаниите од секторите Туризам, угостителство и сместувачки капацитети
условите се во најголем процент значително влошени. Ова го изјавуваат дури 93% од
анкетираните компании од сектор туризам и 75% од компаниите во сектор сместување и
сервисни дејности со храна. Анализата на вкрстените податоци упатува на заклучок дека
перцепцијата за тоа дали условите се влошени или не е тесно поврзана со годините на постоење
на комапнијата. Имено поновите компании кои постојат до 5 години на пазарот значително
повеќе сметаат дека условите се влошени во споредба со оние кои подолго се на пазарот.
График 6. Генерално земено, во која мера се променија условите за работа во вашата
индустрија откако започна кризата? Одговори само „значително се влошија “ N=300
70%

62%

60%

49%

50%

48%
38%

40%
30%
20%
10%
0%
0-5

6-10

11-15

16+
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Ваквите податоци се должат веројатно на повеќе фактори. Прво поновите компании се
понестабилни, имаат помало искуство со менаџирање на кризи и промени, но и помалку
ресурси за надминување на вакви кризни периоди. Оттаму, несугурноста кај нив е многу
поголема и потребна е поголема поддршка за да ги надминат состојбите и евентуално да не се
откажат од работењето.
Шоковите врз економијата предизвикани од пандемијата се повеќеслојни и меѓусебно
поврзани. Прво, опаѓањето на приватната потрошувачка води директно кон намалување на
продажбата и приходите на компаниите кои пак не носат кон значителен недостаток на приходи
при наплата на индиректни даноци.
Истражувањето покажа дека компаниите се најмногу погодени од кризата заради значително
намалување на продажбата односно приходот во компанијата. Ова е проблем со кои се
соочени 37,7% од компаниите. Понатаму, 19,3% од компаниите привремено затвориле поради
мерките за рестрикции на движење и физичка интеракција (најизразено кај туризам и
угостителство со 55% од компаниите со оваа дејност и кај објекти за сместување и сервисни
дејности со храна 57%).
По заштеди за да се одржи бизнисот посегнале 7,7% од компаниите, намалување на плати на
вработени направиле 6,0% од компаниите и тоа во дејност поврзани со објекти за сместување
и сервисни дејности со храна и стручни, научни и административни дејности. Доцнење со
праќање на фактури и доспеани обврски има кај 3,7% од компаниите, најмногу кај стручни,
административни и технички дејности и кај земјоделство и прехранбена индустрија.
Само За 16,3% од компаниите економската криза немала никаков ефект/влијание и тоа
најмногу во Автомобилска и метална-електро индустрија и градежништво.
График 7. На кој начин би рекле дека економската криза ја погоди компанијата?N=300
37,7%

Значајно се намали продажбата/ приходот во фирмата
Привремено затворив поради мерките за спречување
движење и физичка интеракција

19,3%
7,7%

За да го одржам бизнисот, посегнав по некои заштеди

6,0%

Морав/ме им ја намалам/ намалиме платата на вработените
Многу доцниме со плаќањето на фактурите и обврските
Морав/ме да ги отпуштам/е вработените
За да го одржам бизнисот, побарав позајмица/кредит
Ќе морам да го затворам бизнисот

3,7%
2,0%
1,3%
0,7%
4,7%

Ништо од погоренаведеното, но се чуствувам неизвесно

16,3%

Економската криза немаше влијание врз мојот бизнис
Не знам/ Одбива да одговори

0,7%
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ЗАКЛУЧОК ЗА ТЕМАТА
-

-

-

-

-

-

-

24% од компаниите опфатени во истражувањето вршат увоз или извоз. Најголеми
проблеми со кои се соочуваат оние кои извезуваат се намалени нарачки од странство
додека втор проблем е набавка на суровините и потребните материјали за работа.
Кај компаниите кои увезуваат најголем проблем е делот на транспортот, каде 63,2% од
компаниите рекле дека имаат проблеми, намалената побарувачка за увезените
производи и намаленото производство на партнерите се втор и трет проблем за овие
компании.
Во јуни најголем дел од компаниите во истражувањето веќе целосно ги вратиле
работните процеси по укинување на дел од мерките за ограничување на работата кои ги
воведе владата, односно 72,3% рекле дека целосно работат без ограничувања.
Се уште нецелосно работеле компаниите во секторот Угостителство и туризам каде во
јуни само 45% работеле целосно, и Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
каде само 38% изјавиле дека целосно работеле. Овие два сектори се воедно и
најпогодените од кризата согласно сите останати индикатори во истражувањето.
Производните и услужните капацитети на компаниите се значително намалени во
изминатите месеци колку што трае кризата. До максимум 60% од капацитетите користат
48,7% од анкетираните компании, додека само 28% изјавиле дека ги користат своите
капацитети меѓу 81 и 100%. Градежништво и трговија на големо и мало работат со
најголема искористеност на капацитетите во споредба со другите сектори. Според сите
индикатори може да се каже дека се најмалку погодени сектори од сите кои се дел од
истражувањето.
Загрижувачки се одговорите на прашањата кои ја мерат перцепцијата на компаниите за
тоа дали генерално условите се влошени или подобрени за работа. За речиси половина
од анкетираните компании условите се значително влошени. Само 19% од компаниите
изјавиле дека условите за нив не се променети, додека 4% изјавиле дека имаат и
подобрување на условите.
Најголем проблем согласно одговорите на анкетираните се со побарувачката односно
намалени приходи и продажба. Оттаму стимулирањето на потрошувачката и поддршка
при извозот се логично најефикасните мерки за поддршка на бизнисот од страна на
институциите.

2.2 Оцена, задоволство и употреба на економските мерки на владата
Следниот сет содржи прашања кои се однесуваат на успешноста, корисноста и употребата на
економските мерки на Владата за ублажување на негативните ефекти врз стопанството поради
пандемијата. По прогласување на глобална КОВИД-19 пандемија од страна на СЗО, како одговор
на ова, Владата презема регулаторни мерки за да се ублажат негативните ефекти врз
економијата во земјава.
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Еден од десет исптаници или 10,0% од претставниците на компаниите изјавиле дека Владата
многу успешно се справува со економската криза предизвикана од корона вирусот. За 32,7% од
нив, Владата тоа го прави главно успешно, 30,0% немаат изградено мислење, а 11,3% од
претставниците сметаат дека тоа е главно неуспешно. За 13,7% од претставниците на
компаниите Владата со овој предизвик се справува многу неуспешно.
Најголемо задоволство постои кај Автомобилска и метална-електро индустрија (20% - многу
успешно); Градежништво (19% - многу успешно) и ИКТ(17% - многу успешно). Оттука може да се
заклучи дека компаниите кои се помалку погодени од економската криза се позадоволни од
успешноста на Владата во справувањето со истата.
Најголемо незадоволство постои кај секторот туризам и угостителство (35% многу неуспешно) и
објекти за сместување и сервисни дејности со храна (29% многу неуспешно). Овој резултат не
треба да изненади бидејќи мерките на Владата кои се однесуваа кон граѓаните вклучуваа
забрана/ограничување на движење и забрана за групирање. Оттука овие дејности, чија што
работа најмногу зависи од физичките лица кои се јавуваат како директни потрошувачи на
нивните добра и услуги, се видливо најпогодени и општото незадоволството кај нив е најголемо.
Иако голем дел од мерките на Владата беа насочени токму кон поддршка на овие сектори,
очигледно е дека силниот удар врз нив влијае и врз оцените за справувањето со кризата од
страна на Владата.
График 8. Општо земено, во која мера сметате дека Владата успешно се справува со
економската криза предизвикана од корона вирусот? N=300
Многу успешно

10,0%

Главно успешно

32,7%

Ниту успешно, ниту неуспешно

30,0%

Главно неуспешно

11,3%

Многу неуспешно
Не знам/ Одбива да одговори

13,7%
2,3%

За повеќе од половина од компаниите економските мерки на Владата, кои се насочени кон
приватниот сектор за справување со ефектите од кризата, се оценети како корисни (25,0% многу
корисни и 31,0% главно корисни). За 24,0% од компаниите мерките се ниту корисни, ниту
некорисни, 20% од компаниите ги оцениле мерките како некорисни (6,7% главно некорисни и
13,3% многу некорисни).
Најизразено незадоволство постои за 38% од компаниите со дејност туризам и угостителство,
кои што економските мерки на Владата кон приватниот сектор ги оцениле како воопшто
некорисни. Следните дејности ги оценуваат мерките на Владата како многу корисни:
Земјоделство и прехранбена индустрија (30%); Текстил и кожарска индустрија (35%); и Трговија
на големо и трговија на мало (27%);
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График 9. Општо земено, оценете ја корисноста на економските мерки на Владата
насочени кон приватниот сектор за справување со ефектите од корона кризата: N=300
Многу корисни

25,0%

Главно корисни

31,0%

Ниту корисни, ниту не
корисни
Главно некорисни
Воопшто некорисни

24,0%
6,7%
13,3%

Следните прашања се неколку ставови на кои претставниците од компаниите го изразуваат
своето мислење (согласување или несогласување) во поглед на активностите на Владата кон
приватниот сектор за време на кризата.
Постои поделеност во мислењето на бизнис заедницата за доволноста на владините мерки за
справување на ефектите од кризата. Имено, 37% од компаниите сметаат дека мерките се
доволни и исто толку сметаат дека мерките не се доволни, а 26% од компаниите немаат
изграден став во поглед на ова прашање.
Повеќе од половина од компаниите го афирмираат ставот дека финансиската помош на Владата
ја добиваат компании на кои што навистина им е потреба помош за време на кризата (26,7%
главно се согласувам и 28,3% целосно се согласувам). Од 23,0% претставниците на компаниите
немаат изградено став за ова прашање, а 22% од компаниите не се согласуваат со ваквото
тврдење. Повеќе од половина од компаниите со дејност туризам и угостителство не се
согласуваат со ваквото тврдење. Во дејностите поврзани со земјоделство и прехранбена
индустрија, текстил и кожарска индустрија и трговија на големо и трговија на мало постои
најизразено одобрување на ставот дека финансиската помош ја добиваат компании на кои што
навистина им је потребна помош.
Најголем дел од компаниите се согласни дека финансиската помош на Владата треба да
продолжи до крајот на 2020 година (23,3% главно се согласувам и 53,7% целосно се согласувам).
Повеќе од половина компании се согласуваат дека Владата навремено реагирала со активности
и мерки за финансиска поддршка на бизнис секторот во земјава (21,0% главно се согласувам и
33,0% целосно се согласувам). Кај 26% од компаниите сметаат дека Владата не реагирала
навремено со своите активности и мерки, а 20,0% од нив немаат изградено мислење во поглед
на овој став.
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Графикон 10. Колку се согласувате со следниве тврдења: N=300
Воопшто не се согласувам

Главно не се согласувам

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам

Главно се согласувам

Целосно се согласувам

Економските мерки кон бизнис
заедницата на Владата се доволни
за справување со ефектите од
кризата во приватниот сектор
Финансиската помош на Владата ја
добиваат фирми на кои што
навистина им е потребна помош

18,0%

19,0%

11,7%

Финансиската помош на Владата
треба да продолжи до крајот на
2020 година

6,0%5,3%

Владата навремено реагираше со
активности за финансиска
поддршка на бизнис секторот

13,0%

10,3%

11,7%

13,0%

23,0%

26,0%

19,0%

26,7%

23,3%

20,0%

18,0%

28,3%

53,7%

21,0%

33,0%

Од прегледот на ставовите погоре може да се забележи дека иако постои поделеност во
мислењето за доволноста на економските мерки на Владата, сепак бизнис секторот смета дека
активностите и мерките се навремени и правилно насочени кон компании што навистина им е
потребна (финансиска) помош поради кризата. Општ став на бизнис заедницата е дека
финансиската помош на владата кон приватниот сектор треба да продолжи до крајот на 2020
година. Анализата на вкрстените податоци според број на вработени и години на постоење на
компанијата покажува дека нема статистички значјани разлики во однос на овие независни
варијабли.
Во однос на имплементирање на задолжителните мерки на заштита според препораките на
институциите уште на почетоците од кризата, резултатите од истражувањето покажуваат дека
со ова 18,7% од компаниите имале проблеми. Повеќе од половина од компаниите (54,7%)
немале проблеми за имплементација на мерките за работа.
По дејности, најголеми проблеми за имплементација на мерките имале: Објектите за
сместување и сервисни дејности со храна (33%); и Текстил и кожарска индустрија (31%). Според
број на вработени, со најголеми проблеми при воведување на мерките се соочиле големите
компании што вработуваат над 50 вработени. Овие податоци се целосно очекувани и логични.
Имено, проблемите се пред се просторни, односно во големите компании и во текстилните
компании каде е тешко да се обезбеди физичка дистанца меѓу вработените, но и во
сместувачките капацитети каде мерките предвидуваат големи ограничувања во движењето на
гостите, протоколите за работа и групирање кои значително ги отежнуваат работните процеси.
Сепак, охрабрува податокот дека најголем број од испитаниците рекле дека немаат проблем со
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имплементација на мерките. Со оглед на информациите дека епидемијата ќе трае, важно е сите
економски оператори да се прилагодат на мерките како би продолжиле со работа непречено и
не би се доведувале во ризик од затварање или ограничување на работата како резултат на
работници заразени со Ковид. Владата и институциите можеби треба да размислат за одредени
мерки за поддршка или консалтинг во делот на оспособување на капацитетите и процесите во
компаниите за непречено работење и заштита на вработени од Ковид што исклучително важно
за одржување на економските процеси во земјата.
График 11. Дали Ви беше тешко да ги имплементирате задолжителните мерки на
заштита, по препораките на институциите, за се спречи или намали ризикот од зараза на
вработените на работното место? N=300
Да

18,7%

Не

54,7%

Ниту да, ниту не
Работиме/евме од дома целиот период
додека беше критично
Фирмата воопшто не работеше

16,3%
2,0%
8,3%

Во изминатите неколку месеци откако започна кризата, 17,0% од компаниите имале прекин на
работењето поради позитивен случај на КОВИД–19 помеѓу вработени. Ова е висок процент и
директно влијае на работењето на компаниите. Следствено на заклучокот од претходната
анализа, уште еднаш се потврдува потребата од подобрување на процесите за заштита при
работа кои се важни и за заштита на јавното здравје и за економијата. Според дејности,
најбројни случаи имаме во: Текстил и кожарска индустрија (31%); и Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна (33%). Според број на вработени во компанија, најбројни случаи има
во компании што вработуваат над 50 и 250 работници.
График 12. Дали во изминатите месеци го прекинавте работењето поради позитивен
случај на Ковид 19 помеѓу вработени во компанијата? N=300
17,0%

83,0%

По одлуката на Претседателот на државата за воведување на вонредна состојба, начинот на
нормално односно редовно функционирање се промени како кај секојдневниот живот на
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граѓаните, така и кај бизнис секторот. Следното прашање имаше за цел да открие што направиле
компаниите за да ја олеснат, односно оптимизираат состојбата на компанијата за време на
кризата, а со цел да се обезбеди континуитет во работата. Така, 31,0% од компаниите
аплицирале за олеснувања што ги нудеше Владата, а 25,7% од компаниите користеле
резерви на компанијата. Ова се всушност двата најупотребуваните методи од страна на
компаниите за да продолжат со своето работење. Компаниите кои ги откажале своите
инвестиции и плановите за раст и развој во компанијата се 15,7%, податок што укажува дека
компаниите ги пренасочиле средствата од развој и инвестиции кон други трошоци за
одржување или пак ги заштедиле како последица на несигурноста во работењето. По нив, 10,3%
од компаниите ги намалиле платите на вработените и ова е најзастапена мерка по дејности во
туризам и угостителство и текстил и кожарска индустрија. Во овие две дејности е забележан и
најголем процент на отпуштање на работници за да се олесни состојбата на компанијата поради
кризата.
Една третина од компаниите, а по дејност најмногу кај информациски и комуникациски
технологии, не направиле ништо за да ја олеснат состобата, односно продолжиле со редовното
работење за време на кризата. Од таргетираните компании, трговија на големо и трговија на
мало е дејност во која најголем процент од компаниите не превземале ништо за олеснување на
состојбата.
График 13. Кои мерки ги превземавте за да ја олесните состојбата на компанијата за
време на кризата за да обезбедите континуитет во работењето? N=300, можни се повеќе
одговори
Аплициравме за олеснување што го нудеше Владата

31,0%

Искористивме резерви на компанијата

25,7%

Ги откажавме/одложивме инвестициите

15,7%

Ги намаливме платите на вработените

10,3%

Аплициравме за кредит од банка
Побаравме репрограмирање на долгови
Отпуштивме вработени
Аплициравме за кредит што го нудеше Банката за
поддршка на развојот и/или ЕБРД(ЕБОР)

Ништо од наведеното

6,7%

4,7%
3,3%
2,7%
30,0%

На прашањето „Дали и од кои владини мерки, компанијата имаше некаква корист до сега?“,
42,3% од компаниите веќе имаат корист од владините мерки, а 57,7% од нив немаат никаква
корист. Во 92,2% од случаите кои одговориле позитивно, помошта се состоела од субвенции
за плати на вработени, во 6,2% покрај субвенции на плати имало и исплата на бескаматен
кредит, а само во 1,6% помошта се состоела од подмирување на придонеси од плати.
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График 14. Дали и од кои владини мерки, компанијата имаше некаква корист до сега? N=300

Да

Не

42,3%

57,7%

ЗАКЛУЧОК ЗА ТЕМАТА

-

-

-

-

-

-

Анкетираните компании во поголем процент се задоволни од економските мерки на
Владата за справување со последиците од пандемијата врз бизнисот. Речиси половината
или 42,7% од анкетираните рекле дека се целосно или главно задоволни од начинот на
кој владата се справува со економската криза, наспроти 25% кои рекле дека се Владата
се справува главно или многу неуспешно со кризата. Во овој дел е важно да се напомене
дека истражувањето се одвиваше во период на изборна кампања каде прашањата кои
имаат за цел оценување на политики и имаат политичка димензија може да се
подложни на искривувавње (political bias).
Уште повисок е процентот на компании кои ги оцениле мерките за корисни, па така 56%
од анкетираните компаниии рекле дека мерките се корисни, наспроти 20% кои рекле
дека не се корисни.
Анкетираните комапнии се поделени во однос на прашањето дали овие мерки се
доволни, каде половината сметаат дека мерките не се доволни, а другата половина дека
се доволни, но се согласни со тоа дека мерките мора да продолжат до крајот на 2020
година.
Речиси 1 од 5 компании имале проблем со имплементирање на мерките за заштита и
протоколите за работа кои се наметнаа како резултат на кризата со коронавирусот. Ова
е особено потешко за големите компании со многу вработени кои работат во помали
простории или има голем број вработени на мал простор како текстилни и кожарските
фабрики.
Релативно е висок и процентот на оние компании кои морале да го променат
работењето како резултат на заболен вработен, 17% имале ваков случај. Овие два
податока имплицираат дека мора да се работи и даде повеќе поддршка за компаниите
кои имаат потешкотии со имплементација на протоколите со цел одржување на
стабилноста на економските процеси.
Убедливо најискористена мерка понудена од Владата се субвенциите за плати. Од 42,3%
од анкетираните компании кои корстеле некоја од мерките на Владата, дури 92% рекле
дека тоа биле субвенции на плати.
19

2.3 Економски перспективи и проблеми на компаниите
Последниот дел од квантитативното истражување се однесува на економските перспективи на
компаниите, како и нивните моментални предизвици и проблеми. Овој сет на прашања е
наменет за да се види каква иднина очекуваат за својата фирма, индустријата во која што
работат и слично. Одржувањето на деловното работење на долг рок ќе биде особено тешко за
микро малите и средните претпријатија (ММСП) бидејќи шоковите во побарувачката може да
доведе до продолжена економска рецесија. Затоа овој дел од истражувањето, кој е наменет
првенствено кон ММСП, ќе помогне за алоцирање на главните проблеми и кон креирање на
вистински мерки кои не само што ќе ги штитат претпријатијата и работниците од непосредни
загуби, туки и ќе помогнат во спречување на шокови во синџирите на снабдување.
Генерален заклучок е дека најголем предизвик што компаниите го имаат во моментот, во
81,2% од случаите, е намалената побарувачка на добра и услуги. Овој проблем го имаат сите
дејности, а најмногу во: Текстил и кожарска индустрија; Туризам и угостителство; Објекти за
сместување и сервисни дејности со храна; и Градежништво;. Во речиси половина од случаите
(48,8%) компаниите имаат проблеми при исплаќање на плати на вработени. Потоа 34,2% од
компаниите се соочуваат со недостиг на работна сила, а во 22,3% од случаите компаниите имаат
недостаток од инпути потребни за прозводство и пораст на цените на суровините за
производство (19,6%). Како последица од кризата 16,5% од компаниите имаат предизвик со
отпуштање на работници, а 15,8% проблеми со меѓународен транспорт.
График 15. Кои се најголеми предизвици што компанијата ги има во моментот, како
последица од кризата? N=300, можни се повеќе одговори
Намалена побарувачка на
добра/услуги
Проблеми при исплаќање плати на
вработени

81,2%
48,8%

Недостиг на работна сила
Недостаток од инпути/суровини
потребни за производство
Проблем со ликвидност на фирмата
за оперативни активности
Пораст на цените на суровините за
производство

34,2%
22,3%
21,2%

19,6%

Отпуштање на работници

16,5%

Проблеми со меѓународен транспорт

15,8%
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Најголемиот дел од компаниите не побарале бизнис совет поврзан ефектите од кризата поради
пандемијата (86,7%). Само 13% го направиле тоа најмногу барајќи совет од стопанска комора
(5,7%), од државни агенции (3,7%) и од приватни компании (2,3%). По дејности, бизнис совет од
стопанска комора најмногу побарале компании кои работат со текстил и кожарска индустрија.
И покрај силниот негативен ефект и состојба со која никогаш претходно компаниите не се
соочиле, многу малку од нив побарале помош или советување. Ова укажува на релативно ниска
свест и развиеност на компаниите за користење на консалтинг услуги во криза или советување.
График 16. Дали побаравте бизнис совет поврзан со кризата/ефектите од кризата поради
пандемијата? N=300
Да, од јавни/ државни агенции

3,7%

Да, од приватни фирми, консалтинг

2,3%

Да, од стопанска комора

5,7%

Да, од граѓанска организација

1,0%

Да, друго

0,7%

Не побаравме бизнис совет

86,7%

Сепак потреби за советување компаниите имаат, а 56% од анкетираните компании посочиле
барем една област во работењето каде би им бил потребен совет. Најголем интерес за
дополнителни консултации во вид на поддршка на компаниите постои за финансиско
планирање (18,0%), помош за достапни финансиски инструменти и програми за поддршка
(10,7%) и дополнителни консултации за мерки за заштита при работа (9,3%). Во 44,0% од
случаите претставниците на компаниите истакнале дека немаат потреба од дополнителни
консултации.
Интерес за поддршка на компании за финасиско планирање според дејности, најмногу постои
кај Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна; и Трговија на
големо и трговија на мало;
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График 17. А во кои од следниве области би сакале дополнителна консултација во вид на
поддршка за вашата компанија да бележи подобри резултаи? N=300
Финансиско планирање

18,0%

Водич/ помош за достапни финансиски
инструменти и програми за поддршка

10,7%

Мерки за заштита при работа

9,3%

Диверзификација на добрата и услугите и
можностите за продажба и маркетинг
Механизми за репрограмирање на долг
Дигитални вештини
Менаџмент во обезбедување на суровини
Друго
Немаме потреба од дополнителни
консултации

8,3%
4,7%
2,7%
1,7%
0,7%
44,0%

Сумарно, може да се забележи дека доминира потребата за консалтинг во финансиското
работење, по нив следува потребата од совети за заштита при работа и организација на
работењето во услови на Ковид и на трето место е диверзификација на производите и
маркетинг.
Влијанието на кризата врз прометот во компаниите несомнено претрпел негативни промени во
речиси сите дејности. Генерално за речиси половина од компаниите прометот за период од
март до јуни 2020 се намалил за повеќе од 30%, споредбено со истиот период минатата година.
За 12,3% од компаниите прометот се намалил од 21 – 30%, за 9,0% прометот се намалил меѓу 11
– 20% и исто толку се намалил до 10%. За 18,7% од компаниите прометот останал непроменет
споредбено со истиот периот минатата година, а 2,7% од компаниите бележат зголемување на
прометот во месеците од март до јуни.
Зголемување на прометот според дејност, најмногу бележат: Градежништво; Земјоделство и
прехранбена индустрија; и Трговија на големо и трговија на мало;
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График 18. Какво беше влијанието од кризата врз прометот/продажбата во компанијата
во периодот од март до јуни, споредено со март-јуни минатата година? Дали во
компанијата: N=300
Прометот се зголеми

2,7%

Прометот се намали до 10%

8,7%

Прометот се намали меѓу 11% и 20%

9,0%

Прометот се намали за 21% до 30%

12,3%

Прометот се намали за повеќе од 30%

47,0%

Прометот е непроменет
Одбива да одговори

18,7%
1,7%

На прашањето: „Дали ги променивте продажните цени на вашите добра/услуги споредено со
периодот пред кризата?“ најголем дел од претставниците на компаниите одговориле дека
цените останале непроменети (83,3%). Вкупно 14% од компаниите направиле промена на
цените откако започна кризата предизвикана од пандемијата. Од нив 11,3% ја намалиле цената
на добрата и услугите, а 4,3% ја зголемиле истата. Овие мали промени во ценовната политика
на компаниите укажува дека самите компании не користат стратегии на промена на цените за
ублажување на ефектите од кризата.
Зголемена цена на добра и услуги бележиме најмногу во следните дејности: Објекти за
сместување и сервисни дејности со храна; Трговија на големо и трговија на мало; и Транспорт и
складирање;
Намалена цена на добра и услуги се случила во: Текстил и кожарска индустрија; ИКТ; и во
Туризам и угостителство;
График 19. Дали ги променивте продажните цени на вашите добра/услуги споредено со
периодот пред кризата? N=300
Да, ги намаливме цените
Да, ги зголемивме цените

11,3%
4,3%

Цените останаа непроменети
Одбива да одговори

83,3%
1,0%

Следното прашање се однесува на солвентноста на компаниите, односно потешкотии за
подмирување на обврски и долгови. Во оваа насока 41,0% од компаниите кои што беа дел од
истражувањето биле без долгови. Поголемиот дел (59%) од компаниите имаат долгови кон
трети лица. Од нив, 30,3% имаат проблеми при исплата на долгот и речиси исто толкав процент
од компаниите (28,7%) немаат потешкотии за исплата на долгот во моментот.
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Најголеми проблеми за исплата на долг според вид на дејност имаат компании што работат со:
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна; Туризам и угостителство; и Текстил и
кожарска индустрија, односно компаниите кои беа дирекно затворени со мерките од Владата и
претрпеа најголеми загуби во изминатиот период.
График 20. Доколку компанија има долгови во моментот, дали имате потешкотии за
исплата на тој долг? N=300
Да

30,3%

Не

28,7%

Фирмата нема долгови

41,0%

Половината или 51,7% од компаниите кои учествувале во истражувањето не се запознаени за
различните форми за репрограмирање на долгот и механизмите за истиот, додека 48,3% се
запознаени со оваа можност. Големите претпријатијата се најинформирани во поглед на ова
прашање, а според години на основање на компаниите, најголема информираност постои кај
компаниите со над 16 години искуство и постоење на пазарот. Ова е очекуван податок бидејќи
овие компании имаат доволно искуство и знаење за финансиски менаџмент. Потребна е
поголема поддршка за малите и микро претпријатијата во делот на финансиско планирање и
управување со долгови бидејќи согласно податоците тие имаат и најмалку познавања. Па така
дури 72% од анкетираните понови компании на пазарот кои постојат не повеќе од 5 години,
немаат познавања за репрограмирање на долгови, наспроти 44% што е случај кај компаниите
кои се подолго од 16 години на пазарот, иако нема разлика во однос на задолженоста, односно
ист процент на компании се задолжени и во двете категории.
График 21. Дали сте информирани за различните форми за репрограмирање на долгот и
механизмите за истиот? N=300
Да, информиран сум за
опциите

Не, не сум информиран

48,3%

51,7%

Најголем дел од компаниите не примениле нови бизнис практики поради кризата, односно
продолжиле со редовното работење (40,0%). Овој податок заедено со редовно работење со
примена на новите мерки за заштита при работа (30,3%) се всушност индикатор дека
компаниите не направиле некои значајни отстапки при редовното работење освен примена на
мерки за заштита при работа за да се прилагодат на новата ситуација.
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На прашањето дали примениле нови бизнис практики во работењето како резултат на кризата,
во 12,3% од случаите, компаниите пробале да работат од дома, а во 11,0% од случаите пробале
да изработат или да понудат нов производ или услуга. Во 10,3% од случаите компаниите
соработувале со нови партнери за понуда на производ или услуга и во исто толку случаи
компаниите ги нуделе своите прозводи и услуги онлајн. Мал дел од компаниите ги зголемиле
средствата за пренасочување кон дигитален маркетинг (4,7%) и инвестирање во дигитални
технологии (3,0%).
График 22. Дали применивте нови бизнис практики во компанија поради кризата? N=300,
можни се повеќе одговори

Редовно работење со примена на новите мерки
за заштита при работа

30,3%

Работа од дома

12,3%

Изработка/ понуда на нов производ или услуга
Соработка со нови партнери за понуда на
производ или услуга
Понуда на производите или услугите онлајн (етрговоја)
Соработка со нови партнери за обезбедување на
суровини за производство
Зголемени средства за и пренасочување кон
дигитален маркетинг

Инвестирање во дигитални технологии
Не применив други бизнис практики

11,0%
10,3%
9,7%
8,7%
4,7%

3,0%
40,0%

Анализата според години на постоење на компанијата и број на вработени укажува дека
компаниите кои постојат подолго на пазарот и имаат повеќе вработени искористиле значително
повеќе пристапи и практики со цел да ја пресретнат кризата споредбено со помалите и поновите
компании на пазарот. Ова е очекувано и упатува на заклучок дека поддршката за малите и
микро компании треба да биде насочена кон едукација и консалтинг за иновација и адаптација
на работењето како и поддршка во бизнис развој во време на криза.
Можноста за работа од дома сепак е поврзана со природата на работното место и можноста на
компаниите да се прилагодат на ваков вид на работа. Компаниите што примениле практика да
работат од дома поради пандемијата, во 21,6% од случаите тие речиси целосно ги затвориле
канцелариите и колективно работеле од дома. Најголем број на компании (29,7%) ја примениле
мерката работа од дома за 20% од своите вработени или помалку.
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График 23. Ако работеле од дома: Колкав процент од вработените работат/теле од
дома? N=37, компании што работат од дома додека трае кризата
81-100%

21,6%

61-80%

10,8%

41-60%

24,3%

21-40%

13,5%

20% или помалку

29,7%

Следниот сет на прашања се однесува на процените на компаниите за работењето во следниот
период. Првото прашање имаше за цел да одговори на тоа дали очекуваат дека во следните 3
месеци е можно да отпуштат вработени. Во поглед на отпуштање на работници, 5,7% од
претставниците на компаниите одговориле дека е многу веројатно да го сторат тоа, 11,3% од
нив одговориле дека отпуштање работници во наредните 3 месеци е веројатно, 23,3%
одговориле дека тоа не е веројатен исход во блиска иднина. Помалку од половина или 41,0%
од компаниите рекле дека нема да отпуштаат работиници во наредните 3 месеци. За ова
прашање не можат да направат проценка 18,7% од претставниците на компаниите, што е уште
еден индикатор за несигурноста и неизвесноста која што ја носи оваа здравствено-економска
криза и на страната на работодавците и на страната на работниците воошто.
График 24. Колку е веројатно дека во наредните 3 месеци ќе отпуштите работници? N=300
Многу веројатно
Веројатно да
Веројатно не

5,7%
11,3%
23,3%

Сигурно не
Не знам, не можам да проценам

41,0%
18,7%

Ризикот за отпуштање на работници е најголем во најпогодените сектори, Туризам и
угостителство и објекти за сместување. Една од четири компании во овој сектор или 24% од
туризам и угостителство, односно 25% од објекти за сместување рекле дека е многу веројатно
или само веројатно да отпуштат вработени во следните три месеци. На трето место се
компаниите од секторот транспорт каде 13% рекле дека има веројатност за отуштање на
вработени. Секторите ИКТ и трговија на големо и мало имаат најпозитивни одговори, само 8%
односно 10% рекле дека постои можност за отпуштање вработени во следните 3 месеци во
нивните компании.
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Според одговорите во истражувањето, предвидувањето на бизнис секторот генерално е дека
стабилизација на работата во компаниите може да очекуваме за 6–12 месеци од сега. На ова
мнение се 59,7% од претставнците на компаниите, додека 16,3% очекуваат дека некаква
стабилизација може да има за година до две, од денес.
График 24. Кога очекувате да се стабилизира работата во компанијата (период во
месеци)? N=300
0-5 месеци

18,0%

6-12 месеци

59,7%

13-24 месеци

16,3%

24+ месеци

2,7%

Без одговор

3,3%

Во однос на ова прашање нема значајни статистички разлики во одговорите на различните
категории испитаници, односно видови на компаниии.
ЗАКЛУЧОЦИ ЗА ТЕМАТА

-

-

-

-

Најголем предизвик што компаниите го имаат во моментот, во 81,2% од случаите, е
намалената побарувачка на добра и услуги, но проблем е и исплатата на плати, како и
недостаток на суровини.
Постои сеуште релативно ниска свест за барање консалтинг услуги и поддршка во услови
на криза. Ова е веројатно и заради недостаток на услуги од овој тип но и бизнис
практика. Потребно е да се работи на подобрување на оваа области и во делот на
достапни услуги и во делот на едукација на компаниите.
Најголема поддршка е потребна во делот на финансиско работење, репрограмирање на
долгови и генерално одджување на ликвидноста на компаниите.
Речиси половина од компаниите имаат намален приход во споредба со минатата година
за повеќе од 30% во истиот период.
Компаниите ретко користат стратегија за промена на цените на производите и услугите
како резултат на кризата. Дури 83% од компаниите не направиле промени во ценовната
политика како резултат на кризата.
59% од компаниите во истражувањето имаат некакви долгови, а половината од нив
имаат проблем со исплатата на овие долгови.
Мал процент од компаниите како резултат на кризата примениле нови бизнис практики
или некаква иновација. Само 11% од компаниите се обиделе да воведат нов производ
или услуга, 10,3% воспоставиле соработка со нови партнери, а 9,7% започнале со некаква
форма на е-трговија.
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-

17% од анкетираните копании рекле дека постои веројатност во следните 3 месеци да
отпуштаат вработени, а најголем ризик има во најпогодените сектори туризам и
угостителство.

2.4 Отворени прашања за дискусија со претставници од бизнис секторот
2.4.1 Перцепции за иднината на бизнис секторот
Мнозинството учесници во истражувањето предвидуваат неизвесна и неповолна иднина за
бизнис секторот погоден од пандемијата на корона вирусот (COVID-19). Имено, сто седумдесет
и еден испитаник или 57,2% од учесниците кои одговориле на прашањето „Како сметате дека
кризата во иднина ќе се одрази на фирмата и на индустријата во која работите воопшто?
Каква перспектива проценувате?“ сметаат дека пандемијата на корона вирусот ќе има
негативно влијание врз нивните бизниси и генерално врз бизнис секторот. Предикцијата ја
темелат на намалувањето на прометот кое го искусиле во период од март – јули 2020 (18,4%) и
затоа очекуваат намалување на обемот на работата (и прометот) во периодот што претстои
(19,7%). Угостителите и текстилците, учесници во истражувањето, сметаат дека нивните сектори
се најпогодени и дека за нив влијанието од пандемијата секако е најлошо (6,3%). Извесен дел
од учесниците сметаат дека има недостиг на производи, но и дека забележале покачени цени
на производите и репро-материјалите и затоа не гледаат позитивна перспектива (1,3%), а помал
процент оценуваат дека пандемијата го спречила развојот на сите компании во наредните три
години, колку и сметаат дека ќе се потребни за економијата и бизнис секторот да се вратат во
состојба како пред пандемијата (0,3%). За крај, да се наведе дека значителен дел од учесниците
кои сметаат дека пандемијата негативно се одразува врз нивните бизниси разсмислуваат за
подигнување на кредити за да се одржи бизнисот (1,3%), други пак размислуваат за затварање
на нивните компании доколку влијанието од пандемијата со корона вирусот продолжи во
наредниот период, т.е. до крајот на годинава (9,4%), а еден учесник, сопственик на компанија,
веќе е во процес на затварање на бизнисот (0,3%).
За дваесет учесници или 6,7% од учесниците кои учествуваа во истражувањето, во моментов
нема негативни последици од кризата предизвикана од корона-пандемијата врз нивните
бизниси. Сепак, истите овие учесници сметаат дека ризик ќе постои доколку потрае кризата.
Сто и осум учесника или 36,1% од учесниците кои го одговориле на ова прашање генерално
сметаат дека пандемијата нема да има негативни ефекти врз нивните бизниси и дека нивните
компании добро ќе поминат. 23,4% се оптимисти и изјавуваат дека „не знаеме што ќе биде, но
сметаме дека ќе се среди ситуацијата до крај на годината“ (14,0%) како и дека „очекуваме
да се стабилизира кризата и да нема негативно дејство на фирмата“ (9,4%). 12,7% не
очекуваат никакво негативно влијание врз нивните компании без да имаат предикција за
траењето на економската криза предизвикана од пандемијата на корона вирусот.
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График 25: „Како сметате дека кризата во иднина ќе се одрази на компанијата и на
индустријата во која работите воопшто?“ (N = 299)
6,7%

Лошо, веќе се почуствувани
негативни последици или
допрва се очекуваат

Добро, нема да има и/или
не се очекуваат негативни
последици

36,1%

57,2%

Неутрално, во моментов
нема негативни последици,
но може да се јават ако
продолжи кризата

2.4.2 Промени, адаптација, вработени и подготовки за следен бран
Од аспект на промените и адаптациите во рамки на бизнис секторот, согласно изјавите на
учесниците, може да се дискутира за експлицитни и имплицитни однесувања и/или структурни
промени во компаниите предизвикани од корона-пандемијата. Согласно мерките за
спречување на корона вирусот, задолжителното носење маски и оддржувањето на физичка
дистанца е првата експлицитна промена која ја наведуваат учесниците од бизнис секторот.
Адаптирани се работните места и направена е потребната дистанца, без разлика дали станува
збор за производствен погон, угостителски објект или пак канцелариска средина. Учесниците
изјавуваат дека ги превземале сите мерки кои произлегле од Владините уредби и дека
извршиле едукација на своите вработени за новонастанатата ситуација предизвикана од
пандемијата на корона вирусот. Една од популарните промени е секако воведувањето на работа
од дома, онаму каде тоа го дозволуваат условите. Од останатите експлицитни промени и
адаптации се наведе и намалениот приход и обем на работа, особено за време на вонредната
состојба кога активните полициски часови го диктираа работното време на целокупното
општество. Дополнително, учесниците изјавуваат дека ги намалиле цените на производите и
услугите, ги намалиле непотребните трошоци (вовеле работа од дома) и дел од нив вовеле
скратено работно време. Од имплитицните промени предничат стравот и неизвеноста во
работните средини. Имено, неизвесноста за опстојувањето на бизнисот предизвика страв кај
секој вработен за својата иднината во рамки на компанијата каде работи (во насока на можни
отпуштања, намалување на плати или комплетно затворање на бизнисот каде работат). Целата
оваа неизвеснот и страв од задржување на работното место довело до атмосфера на
летаргичност, резигнираност и отсуство на расположение за извршување на работните задачи.
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Учесниците наведуваат дека ги адресираат овие имплицитни промени, т.е. дека разговараат со
вработените со цел да вдахнат доза на сигурност. Но, согласно изјавите, не се добива впечаток
дека учесниците успеваат во намерата да ја смират ситуацијата и да го елиминираат стравот и
несигурноста од причина што и самите учесници изјавуваат дека немаат контрола над оваа
ситуација т.е. дека ситуацијата не зависи од нив.
Важно е да се напомене дека мнозинството од учесниците разговараат за евидентни и
имплицитни промени во рамки на компаниите, но исто така, како и што е прикажано на
графикот 1, 36,1% од учесниците не очекуваат негативни последици т.е. не очекуваат ниту пак
забележале било какви промени во нивното работење. Следствено, истите учесници наведуваат
дека вознемиреност и несигурност кај вработените во нивните компании, не постои.
Што се однесува до подготовките за следниот бран на корона-пандемијата, учесниците
наведуваат дека иако почетокот на корона кризата ја дочекале неспремно и носеле решенија
попатно, сегашните усвоени решенија за нејзино надминување (адаптација на производство,
физичка дистанца, работење од дома, итн.) се покажале како ефективни и ефикасни. Истите би
послужиле за надминување и на вториот бран, особено сега кога имаат време да се подготват и
кога имале простор да пробаат неколку решенија за работење во вонредни услови. Секако,
секаде каде е применливо фокусот ќе биде на работење од дома како најефикасен метод за
оваа криза.

2.4.3 Економски мерки на Владата за справување со кризата од КОВИД-19
Повеќе од половина т.е. 166 учесници или 56,3% од вкупниот број на учесниците во ова
истражување не користеле мерки од Владата. Од овие 166 учесници кои не користеле мерки на
Владата, 45,2% не аплицирале затоа што процениле дека нивните компании немаат потреба од
мерките за надминување на последиците од кризата. 18,1% не аплицирале затоа што средствата
се повратни, 13,3% не се обиделе да аплицираат водејќи се од премисата дека нема да им се
одобрат средства од страна на Владата, 10,2% не ги исполнувале условите наведени во мерките,
4,8% аплицирале но ги одбиле, други 4,8% не аплицирале затоа што сметаат дека мерките не се
доволни за средување на финансиската ситуација и 3,6% не користат мерки затоа што го
пропуштиле рокот за аплицирање.
Интересно е да се наведе дека меѓу оние кои не аплицирале затоа што мислеле дека мерки
нема да им бидат одобрени (13,3%) и меѓу оние кои аплицирале, но не добиле (4,8%) се
среќаваат интересни рационализации за нивните одлуки и/или добиениот исход. Имено, мал
број на учесници (вкупно 6 или 3,6% вкупниот број на учесници кои не користеле мерки) фрлаат
сомнеж дека економските мерки се наменети само за оние кои се блиски до Власта. Затоа, кај
оние кои аплицирале, но ги одбиле се среќаваат следните изјави:
„Божем не ни следува, кратки рокови за враќање кредити.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот
текстил и кожарска индустрија
„Аплициравме за кредит но не одбија, помош добиваат компании блиски на власта“. –
Учесни(ч)к(а) од секторот туризам и угостителство.
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Додека оние кои решиле да не аплицирааат, својата одлука ја образложуваат на следниов
начин:
„Не користев никакви мерки, мислам дека се основани на познанства.“ – Учесни(ч)к(а) од
секторот трговија на големо и мало.
„Прашајте ја владата зашто не им помогна на сите компании“. – Учесни(ч)к(а) од секторот
земјоделство и прехранбена индустрија.
Во насока на „хранење“ на овие „теории на заговор“ потпомагаат дополнителни 2-ца
учесника кои сметаат дека процесот бил нејасен, а тие како учесници недоволно запознаени,
други 2-ца учесника кои аплицирале но не добиле никаков одговор, за на крај да сретнеме уште
2-ца учесници со изјави кои хеуристички пристапиле на повикот за добивање на економските
мерки, притоа користејќи ја логиката „ако земам, двојно ќе треба вратам, така да – не земам“.
„Не беа прецизни и константни мерките“ – Учесни(ч)к(а) од секторот туризам и
угостителство.
„Не сме доволно запознаени со мерките и нивните поволности или која категорија на
компании има најголеми шанси да добие помош“ - Учесни(ч)к(а) од секторот објекти за
сместување и сервисни дејности со храна.
„Аплициравме, но не добивме никаков одговор од државата.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот
земјоделство и прехранбена индустрија.
„Не аплициравме, бидејки државата колку ќе ти даде, дупло ќе ти земе“ – Учесни(ч)к(а) од
секторот текстил и кожарска индустрија.
„Не сакам ништо да земам од државата, секогаш кога нешто се дава мора и да се врати“
- Учесни(ч)к(а) од секторот автомобилска и метална/електро индустрија.
Иако станува збор за вкупно 12 од 166 учесника (7,2%) кои не користат мерки од Владата, а
кои фрлаат извесен сомнеж на целиот процес, би било одлично да се адресираат овие нивни
загрижи. Оттука, препорака би било да се допрецизираат апликативните процедури, подобро и
поедноставно да се комуницирааат и секако да се проврат наодите за недобивање на повратна
информација за апликациите на дел од апликантите.
Од друга страна пак, 129 учесници или 43,7% од вкупниот број на учесници во ова
истражување користат мерки од Владата. Учесниците главно изјавуваат дека ги користат
субвенциите за плати. Наведуваат дека мерките се неопходни, доста корисни и дека се спровеле
во вистинскиот момент за да можат да опстанат компаниите и да ги задржат вработените.
Секако, овие учесници се оние кои се задоволни од мерките. Сепак, негодување се забележува
кај 17,8% од овие 129 учесници кои потврдуваат дека мерките се добри, но не доволни за
одржување на бизнисот. Како и кај еден испитаник (0,8%) кој имаше забелешки за редоследот
на исплатата на субвенциите за плати.
„Мерките беа одлични, лесно се аплицираше.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот трговија на големо
и мало.
„(користевме) субвенции за плати. Би можеле и без помош од државата, но тешко би
било.“. – Учесни(ч)к(а) од секторот Стручни, научни и технички дејности.
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„Мерките беа корисни. Да не беа ќе отпуштавме од работа.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот
транспорт и складирање.
„Ако не се случеше помошта од државата, ќе го запревме производството и ќе намалевме
исплата на плата за месец април мај јуни.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот текстил и кожарска
индустрија.

2.4.4 Преферирани и посакувани мерки
Учесниците бараат економските мерки да бидат активни се додека трае кризата. „Да (се)
продолжи со истите мерки барем додека има пандемија во светот“ - Учесни(ч)к(а) од
секторот текстил и кожарска индустрија. Преферирани мерки ,кои предничат пред останатите,
се „субвенции за плати на вработените и бескаматни кредити.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот
трговија на големо и мало.
Она што им недостасува како мерка е намалување на придонесите за плати додека трае
кризата како и финансиски редукции онаму каде државата може да ги обезбеди. На пример,
намалување на сметките за струја и другите режиски трошоци, намалување на даноците,
фирмарината и другите давачки на бизнис секторот. Понатаму, одложување на кредитите и по
завршување на кризата, заштита на цените на прехранбените производи, намалување на
кириите, итн. Очекувањата се дека државата може да помогне во насока на намалување и
олеснување на барањата кон правните субјекти (даноци и слично), особено кога пандемијата го
намалува прометот и профитот на бизнис секторот и ги доведува сопствениците во неможност
да ги подмират давачките. Тоа што овој тип на финансиски редукции не е обезбеден од страна
на државата предизвикува револт кај учесниците. Револтот и емоционалниот набој во
реакциите одлично го доловуваат двајца учесници од секторот туризам и угостителство:
„Катастрофа! Ограничија број на посети, условите за работа се полоши, а давачките
редовни - општински давачки и разни даноци!; Општината ни испратила фирмарина,
општината да ја избрише оваа давачка по пример на Битола!“.
„Да се намалат трошоците кон државата (данок, ддв); Да се даде повеќе време за
плаќање даноци; Треба да бидеме ослободени од фирмарина и плаќање кирии“ – Учесници
од секторот трговија на големо и мало.
„Државата е должна да ги покрие режиските трошоци; Ослободување од закупнината
бидејќи објектите во кои работиме се државни“ – Учесници од секторот туризам и
угостителство.
„Ослободување од режиски трошоци.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот градежништво.
„Да не поскапува горивото секој месец.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот транспорт и складирање.
„Покрај платите да се субвенционираат и трошоците за царина и транспорт“ –
Учесни(ч)к(а) од секторот текстил и кожарска индустрија.
Дополнително, значителен дел од учесниците побаруваат и очекуваат неповратна
финансиска помош доколку нема подобрување на економски план: „Се надеваме на
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подобрување на ситуацијава, но доколку продолжи вака очекуваме помош од државата. Не
како што викаат ако фирмата оствари приход да се вратат тие средства, помошта треба
да биде неповратна.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот туризам и угостителство.
Преостанатите посакувани мерки од страна на учесниците не се доволно конкретни за од нив
да произлезат оперативни препораки за подобрување на економските ефекти од пандемијата.
Истите може да се категоризираат во две групи: првата ја сочинуваат застапниците на тврдењето
дека државата секогаш треба да помогне во услови на криза – па така и овој пат – со неповратни
финансиски средства во стопанството.
„Да продолжи Владата со помош на компаниите до крајот на 2020; Да се продолжи со
разните мерки“ – Учесници од секторот текстил и кожарска индустрија.
„Посебна помош во угостителство.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот туризам и угостителство.
„Државата да помогне.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот земјоделство и прехранбена индустрија.
„Државата е должна да помогне.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот транспорт и складирање.
„Државата да води поголема грижа за стопанството.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот
градежништво.
„Поголема грижа на сите институции во државата“ - Учесни(ч)к(а) од бизнис секторот.
Втората група ја сочинуваат учесници кои единствено посакуваат да заврши пандемијата и
тие самите да си го истрасираат патот на економскиот просперитет, но воедно очекуваат
државата ефикасно и ефективно да се справи со пандемијата на корона вирусот и да овозможи
слободен проток на луѓе и добра.
„Да се отворат границите, начинот за опстанок на компаниите и побрзо да помине
кризата; Слобода на движење да може да се договараат следните ангажмани; Да се
вратиме во нормала, движењето на луѓето е важно за бизнисите.“ – Учесници од секторот
текстил и кожарска индустрија.
„Голем ангажман да се искорени болеста, компаниите сакаат да работат, а не да
примаат помош; Слобода на движење на луѓето; Да се надмине пандемијата и да се
отворат границите; Смирување на кризата и враќање во нормала“ – Учесници од секторот
трговија на големо и мало.
„Побрзо враќање на животот во нормала; Построги мерки за побрзо да се заврши
пандемијата.“ – Учесници од секторот земјоделство и прехранбена индустрија.
„Во однос на угостителството, да се отворат границите; Што побрзо нормализирање на
ситуацијата.“ – Учесници од секторот туризам и угостителство.
„Да се искорени вирусот и нормално да работиме.“ – Учесни(ч)к(а) од секторот
административно и помошни услужни дејности.
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