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1. ВОВЕД И ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Пандемијата предизвикана од КОВИД-19 вирусот е многу повеќе од здравствена криза. Оваа криза
има негативен импакт врз општествата и економиите низ целиот свет. Иако влијанието на пандемијата
се разликува од земја до земја, кризата најверојатно ќе ја зголеми сиромаштијата и нееднаквостите
на глобално ниво. Кризата предизвикана од вирусот влијае на сите сегменти на населението и е
особено штетно изразена за најранливите социјални групи. Особено влијае на луѓето кои живеат во
сиромаштија, постарите лица, лицата со инвалидитет, младите и слично. Раните докази покажуваат
дека здравственото и економското влијаније на вирусот е непропорционално и ги погодува најмногу
сиромашните. На пример, бездомниците, затоа што не можат да можат безбедно да се засолнат се
многу повеќе изложени на опасност од вирусот. Луѓето без пристап до проточна вода, бегалците,
мигрантите или раселените лица, исто така, се соочуваат со несразмерно страдање и од пандемијата
и од нејзините последици - дали заради ограничено движење, помалку можности за вработување,
зголемена ксенофобија и друго1.
КОВИД – 19 кризата донесе големи предизвици во сите делови на општествениот живот. Кризата
примарно наметнува потреба од достапност и обезбедување на здравствените услуги и заштита.
Поради ова потребно е постоење на одржлив здравствен систем, со доволно капацитети кој ќе може
да одговори на потребите на граѓаните без разлика дали тие се заразени од вирусот или имаат потреба
од други здравствени услуги. Затоа вложување во здравството и во човечките ресурси се важни
приоритети за кои треба континуирана поддршка и инвестиции од страна на државата. Епидемијата и
економските кризи можат да предизвикаат несразмерно влијание врз одредени сегменти на
населението, што може да предизвика зголемување на нееднаквоста2. Затоа социјалната заштита на
најранливите категории граѓани е исклучително важна бидејќи пандемијата на долг рок се очекува да
ги истакне нееднаквостите во општеството уште повеќе. За да се ублажат овие ефекти државата треба
да прави рационални и таргетирани транфери помагајќи им примарно на луѓето на кои тоа им е
најпотребно. Следен предизвик кој го носи пандемијата е заштита на работникот и работните места,
а посебно работниците од неформал ниот сектор кои не се во редовен работен однос. Поддршка на
микро, мали и средни претпријатија и стимулирање на економската активност и побарувачката на
работна сила се исто така важен момент за да се стабилизира економската активност. На крај,
промовирање и јакнење на социјална кохезија во услови на пандемија е неопходно, а поставување на
систем на одговорност на индивидуата и институциите без исклучок е првиот чекор за одржлив и
функционален општествен систем.
Во овој момент е клучно да се направи правилна оцена на влијанието на кризата до сега врз
општествата, економиите и ранливите групи, за да се направи проекција на фундаменталните
1
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политики и мерки за ублажување на ефектите и прилагодување на ситуацијата. Одговорот на владите
во периодот што престои, покрај интензивни подготовки за следен бран кон крајот на годината, треба
да биде насочен кон закрепнување од првичните ефекти што ги предизвика кризата, а пред се кон
интервенција на најранливите категории на граѓани од една страна, како и стимулација на економијата
и санирање на штетите кон бизнис секторот од друга страна. Државната интервенција откако започна
кризата се состоеше од неколку фази, во кои се имплементираа повеќе мерки за ублажување на
последиците од кризата. Владата презеде серија регулаторни одговори за да ги ублажи негативните
ефекти на населението и мерки за заштита на економијата, а мерките постепено започнаа да се
имплементираат од месец март 2020 година. Првите две групи мерки кои имаа за цел да го намалат
влијанието на здравствената криза врз економијата и популацијата беа спроведени помеѓу март и мај
2020 година. Третиот пакет се однесува ревитализација, економско закрепнување и стимулирање на
потрошувачката и индустријата. Третиот пакет на новите мерки е систематизиран во три главни столба:
дистрибуција на средства за плаќање на населението со цел да се поттикне потрошувачката на
локални добра и услуги; директна поддршка за економијата; и помош за земјоделскиот сектор во
Северна Македонија. Вредноста на третиот пакет се проценува дека чини околу 355 милиони евра и
ќе влијае на 733.000 корисници. Со третиот пакет, вкупната економска помош од сите мерки
преземени од страна на Владата се проценува на 550 милиони евра или 5,5% од БДП на Северна
Македонија.3
Во насока на интерпретацијата на резултатите од истражувањето, нужно е да се напомене дека поради
итноста и неопходноста за алоцирање на примарните ефекти кои ги предизвика кризата, анкетата е
спроведена додека траеше предизборната кампања за десеттите по ред предвремени парламентарни
избори во Република Северна Македонија, во текот на месеците јуни и јули 2020 година. Поради ова
не се исклучени влијанија на одговорите на испитаниците во однос на прашањата поврзани со
оправданоста на економските политики и мерки на Владата. Исто така дел од овие мерки, за помош
на населението и на бизнис секторот, се спроведувани во период кога покрај здравствената криза
постоеше и политичка криза, по одложувањето на изборите за 12ти април 2020 година, проследена е
голема неизвесност за договарање на нов датум за предвремени парламентарни избори кои се
случија на 15ти јули годинава. Оттука не се исклучува влијанието што лидерите на политичките партии,
политичките партии воопшто и останатите релевантни чинители го имале врз креирањето на јавното
мислење во однос на оправданоста и корисноста на различните видови на мерки кои ги презема
техничката влада во тој период.
Сепак оправданоста на ова истражување е голема, ако се имаат предвид сите случувања
предизвикани од пандемијата на глобално ниво, но и во Северна Македонија и регионот.
Истражувањето примарно има за цел да ги открие фокалните точки каде што ефектите од
кризата се најизразени, а со ова да изведе соодветни заклучоци кои ќе служат за изготвување на
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правилни, навремени и таргетирани препораки. Податоците треба да обезбедат информации за тоа
каде најмногу се одразила кризата, односно кои социјални групи се најмногу погодени, колкава штета
предизвикала кризата врз населението и кон кои групи на граѓани негативните економски ефекти се
најсилни во моментот. За оваа цел беше разработен прашалник кој опфаќа повеќе теми кои ќе бидат
предмет на обработка во ова истражување.

Прашалникот од анкетата ги опфаќа следниве теми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Општа состојба, перцепција за ефектите од пандемијата
Оправданост на економските политики и мерките на владата
Економски перспективи и проблеми
Економски проблеми и работни односи
Економска активност на граѓаните; приходи, трошоци, штедење
Промена на потрошувачки навики
Користење на здравствени услуги и информирање на граѓаните за време на кризата
Социо – демографски индикатори

Од погоре наведените теми, на следните страници се презентирани општите резултати од вкупниот
национален репрезентативен примерок на 1600 испитаници, како и преглед на статистичките разлики
на различните социодемографски групи, таму каде што е тоа значајно.

1.1 МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
За спроведување на истражувањето беше употребена квантитативна истражувачка методологија на
повеќе степен стратификуван репрезентативен примерок. Користена техника за администрирање на
прашалникот беше интервју „лице в лице“ во домот на испитаникот, односно во околината на нивните
домови (во двор или на отворен простор пред згради) со безбедносни протоколи за висока заштита
на анкетарите и граѓаните и превенција од изложување на ризик од зараза од вирусот КОВИД-19.
Инструменти за истражувањето - Прашалник
Инструмент кој се користеше за собирање на податоците беше прашалник од речиси 100 варијабли,
од затворен и отворен вид комбинирано, поделени на осум тематски целини. Прашалникот беше
изготвен од страна на Агенција Рејтинг во соработка со и одобрен од експертскиот тим за проектот на
УНДП Северна Македонија. По одобрување на финалната верзија прашалникот беше преведен и на
албански јазик.
Креирање и големина на примерок
Според гео-демографската структура на населението, Северна Македонија е поделена на осум
региони: Скопски, Полошки, Пелагониски, Вардарски, Североисточен, Југоисточен, Југозападен и

4

Источен регион, на урбани и рурални заедници. Бројот на испитаниците е пропорционален на
вкупната популација во секој регион.
Примерокот содржи 1600 домаќинства; Секое домаќинство го претставува испитаник на возраст од
18+ години.
Во истражувањето беа вклучени вкупно 46 општини, со опфат во урбани и рурални средини,
репрезентативно одбрани од сите осум стастистички региони во земјава.
Временска рамка за собирање на податоци
Теренската работа се реализираше во текот на месец јули 2020 година. Контрола на квалитетот на
анкетите е направена непосредно по завршување на теренската работа.
Статистичката грешка за ова истражување + / - 2.75% во рамки на општиот примерок.
1.2 СТРУКТУРА НА ПРИМЕРОК
%
Пол

Возраст

Регион

Место на
живеење
Етничка
припадност
Брачен статус

Машки

48,0%

Женски

52,0%

18-29
30-49
50-64
65+
Вардарски
Источен
Југозападен
Југоисточен
Пелагонија
Полог
Североисточен
Скопје
Град
Село

17,1%
39,9%
27,3%
15,7%
7,1%
9,7%
12,3%
8,0%
9,7%
15,4%
8,6%
29,2%
62,2%
37,8%

Македонец
Албанец
Друга
Во брак/со партнер

70,3%
21,9%
7,7%
68,9%

Неженет, немажена

19,0%

Вдовец/ица

8,2%
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Структура на
семејство

Разведен/а

4,0%

Родители и едно дете

17,8%

Родители и две деца

29,1%

Родители и повеќе од две деца

9,8%

Самохран родител на едно дете

1,9%

Самохран родител на две или повеќе деца

1,9%

Проширено семејство

15,2%

Сам живее

7,7%

Двајца партнери

13,2%

Друго

2,4%

Одбива да одговори

1,0%

Број на лица во 1
семејство
2

Образование

7,6%
19,1%

3

19,9%

4

29,9%

5

10,5%

6+

12,6%

Без одговор

0,6%

Основно и помалку од основно

14,9%

Средно

57,4%

Вишо, Високо, Мр, Др.

27,3%

Одбива да одговори

0,5%

Каков е вашиот Вработен во приватен сектор
работен статус: Вработен во државен сектор
Невработен
Ученик
Студент
Домаќинка
Сопственик на приватен бизнис
Пензионер
Хонорарец
Нешто друго
До 10000 ден.

30,1%
17,0%
18,9%
0,7%
3,9%
3,8%
4,1%
18,5%
1,4%
1,6%
3,7%
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Просечен
месечен
приход

10 000 - 18 000 ден.
18 000 - 25 000 ден
25 000 - 40 000 ден
Над 40 000 ден
Одбива да одговори

14,1%
17,2%
28,0%
18,4%
18,5%

2. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗА ПО ТЕМИ
Анализата на следните страници е прикажана по тематски целини, а резултатите од прашањата
се прикажани во проценти (%). При интерпретација на резултатите секогаш ќе се интерпретираат
општите резултати од прашањата, а дополнително ќе бидат истакнати вкрстувањата со социодемографските индикатори, таму каде што тоа е статистички значајно.
На графиконите или табелите каде што постои обележување N=1600, тоа значи дека се анализира
целиот примерок и овде статистичката грешка е + / - 2,75%. На графиконите каде што N означува друг
број, тоа укажува на анализа на подпримерок и во овие случаи статистичката грешка варира, во
зависност од големината на подпримерокот.

2.1 ОПШТА СОСТОЈБА, ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД ПАНДЕМИЈАТА
Првата драстична промена што реално можеше да се почувствува, а која се случи откако беше
прогласена пандемијата и бројот на заразени од КОВИД-19 во земјава почна да се зголемува, беше
ограничување на слободата на движење од страна на државата поради заштита на здравјето на луѓето.
Предизвикот беше на државите ширум светот да дефинираат кој и кога може, кој треба, а кој мора да
излегува од дома за да ги извршува неопходните работи или да оди на работа. Во услови на неколку
месечна вонредна состојба, неизвесност и секојдневен наплив на нови информации поврзани со
пандемијата се креираше јавното мислење и перцепцијата на граѓаните за ефектите и последиците
кои ги донесе пандемијата. Овој сет на прашања ја испитува перцепцијата на граѓаните за заканата
што вирусот ја предизвикува на повеќе нивоа, како и неповолното влијание што КОВИД-19 го има врз
определени сегменти од секојдневниот живот.
Првото прашање од оваа тема треба да открие колкав степен на закана вирусот КОВИД-19
престставува за: светот воопшто, Северна Македонија, семејството и лично за испитаникот. Оваа
поделба на категории е направена со цел да се види дали постојат разлики во перцепцијата за вирусот
на повеќе нивоа. Така, резултатите покажуваат дека високи 74,9% од испитаниците сметат дека
вирусот е голема закана за светот, додека 9,3% сметаат дека вирусот е мала закана за светот. За
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најголем дел од испитаниците (79,3%), КОВИД-19 преставува закана за Македонија, а 8,2% сметат дека
вирусот не преставува закана за земјава. Шест од десет испитаника мислат дека КОВИД-19 преставува
многу голема закана за нивното семјество и нив лично. За 15,5% од населението вирусот претставува
мала закана за семејството, а 18,5% од нив сметаат дека вирусот не преставува лична закана.
Во однос на различните социодемографски групи, се забележуваат значајни статистички разлики на
прашањето за опасноста на вирусот по личното здравје. Така, позагрижени се жените, населението со
месечни примања до 10.000 денари, возрасните наспроти помладите и жителите на урбаните населби
наспроти оние на руралните. Ова е очекуван резултат со оглед на тоа дека комуникацијата и
социјализацијата е многу поголема во овие делови на земајта и оттаму ризикот за заразување
поголем, додека пак повозрасните се поризична група па е логично и да се позагрижени.

Општо земено, колкав степен на закана сметате дека КОВИД-19 вирусот претставува за: N=1600
Многу голема, голема закана

Ниту голема, ниту мала закана

Многу мала, мала закана

Не знам / одбива да одговори

Светот

74,9%

Македонија

Вашето семејство

Вас лично

14,6%

79,3%

63,6%

60,8%

9,3% 1,2%

11,9%

20,1%

19,6%

8,2% 0,7%

15,5%

18,5%

0,7%

1,1%

Пандемијата негативно се одрази на речиси сите аспекти во животот, а новата нормалност всушност
бара брза реакција и адаптација кон реалноста. Меѓутоа ова се процеси на кои различно реагираат
различните категории на граѓани, а подготвеноста на населението генерално да се адаптира на нови
општествени текови варира од земја до земја. Притоа клучни се и многу други општественокултуролошки, социолошки и економски фактори. Следниот сет на прашања го истражува
неповолното влијаније на вирусот врз неколку важни сегменти од секојдневниот живот на граѓаните.
Така, на прашањето: „Kолку сте загрижени за неповолното влијание кое го предизвикува КОВИД-19
врз економската ситуација во земјата“ степенот на загриженост на граѓаните е најголем, односно
68,8% од испитаниците одговориле дека се многу загрижени, што не е изненадувачки резултат бидејќи
како што напоменавме на почетокот на истражувањето, пандемијата претставува здравственоекономска криза која директно се одрази врз домашната економија. Само 9,8% од граѓаните се малку
загрижени за економската ситуација во земјава. Според различните социо-демографски групи,
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разлики во одговорите се забележуваат кај жените кои изразуваат поголема загриженост отолку
мажите и кај населението со месечни примања до 10.000 денари.
Граѓаните изразуваат голема загриженост и за неповолното влијание кое го предизвикува вирусот кон
способноста на институциите да се справат со последиците од вирусот. Кај 64,2% од граѓаните
постои голема загриженост за капацитетот на институциите да се справат со последиците од корона
вирусот, а кај 11,2% од населението постои мала загриженост за овој проблем. Како најзагрижени за
ова прашање се јавуваат граѓаните со месечни примања до 10.000 денари.
Трет аспект за кој граѓаните искажуваат голема загриженост е образованието на децата и
студентите. Така, 61,5% од испитаниците искажуваат загриженост за ова прашање, а 18,7% се
умерено загрижени. За овој проблем не се загрижени 12,8% од испитаниците. Во однос на различните
социо-демографски групи, за образованието повеќе се загрижени жените отколку мажите и
самохраните родители на едно или повеќе деца во однос на останатите групи според структура на
семејство.
Четири од десет граѓани се малку или воошто незагрижени за влијанието на кризата кон односите во
семејството или партнерските односи, додека тројца од десет граѓани се загрижени за семејните
односи. Во речиси сите општествени сфери граѓаните изразуваат поголема загриженост отколку
незагриженост, освен во однос на ова прашање.
Во однос на загриженоста кон работното место, на ова прашање се иземени одговорите на
пензионерите, невработените лица и студентите, со цел да се добие подобра слика за тој аспект на
загриженост. Така 41,3% од граѓаните изразиле загриженост за своето работно место, наспроти 36,6%
кои не искажале загриженост за своето работно место. Вкупно 22,1% од граѓаните се умерено
загрижени за неповолното влијание од кризата врз работното место. Во однос на различните социодемографски групи најголема загриженост во поглед на ова прашање постои кај населението од
Североисточниот регион и кај оние категории на граѓани со месечни примања до 10.000 денари.
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Kолку сте загрижени за неповолното влијание кое го предизвикува КОВИД-19 врз: N=1600
Исклучително многу, многу загрижен/а

Умерено загрижен/а

Многу малку, малку загрижен/а

Не знам / одбива да одговори

Економската ситуација во
земјата

68,8%

Капацитетот на
институциите да се справат
со последиците од корона…

20,1%

64,2%

Образованието на децата и
студентите

61,5%

18,7%

48,3%

27,2%

Граѓанските права и
слободи

48,3%

25,5%

Професионалните планови и
проекти
Односите во семејството /
партнерските односи

Вашето работно место

44,1%
37,4%
31,3%
41,3%

11,2% 3,1%

21,4%

Економскиот статус на
најблиските

Вашиот животен стандард

9,8% 1,3%

12,8%
21,8%
21,9%

26,2%
20,8%
24,0%

28,7%
33,9%
41,7%

22,1%

6,9%
2,7%
4,3%
1,0%
7,9%
3,0%

36,6%

Дополнително, вкрстената анализа покажува дека има повисока генерална загриженост во однос на
економксите перспективи кај помладата генерација односно оние испитаници во првата и во третата
возрасна група, од 18 до 19 и онаа од 30 до 49 години. Тие изразуваат поголема загриженост за
перспективите и професионалните планови како и за економскиот статус.
Последното прашање од оваа тема се однесува на очекувањата на граѓаните за економска
стабилизација на земјата поради кризата предизвикана од вирусот КОВИД-19. Од графиконот подолу
може да се забележи да не постои голем степен на оптимизам кај граѓаните дека домашната
еконимијата брзо ќе се опорави. Имено, 22,1% од граѓаните сметаат дека економијата ќе се опорави
брзо од пандемијата, меѓутоа повеќе од половина граѓани (53,1%) имаат спротивно мислење. Една
петтина од граѓаните немаат изградено став по ова прашање. Во однос на различните групи граѓани
според социо - демографските фактори, нема статистички значителни разлики во одговорите на
испитаниците.
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Колку се согласувате со следниов став: Домашната економија ќе се опорави брзо од кризата,
предизвикана од КОВИД-19? N=1600
53,1%

28,6%
22,1%

17,7%

20,8%

24,5%

4,4%
Се
Не се
согласувам согласувам

4,0%

Целосно се Главно се Ниту се Главно не Воопшто не Не знам /
согласувам согласувам согласувам,
се
се
Oдбива да
ниту не се согласувам согласувам одговори
согласувам

Генерално земено, граѓаните вирусот го гледаат како најголема закана за земјава, а како најмала
закана за индивидуата. Овој податок укажува за свесноста кај граѓаните дека вирусот е присутен и дека
навистина претставува закана за земјата е на високо ниво, меѓутоа кога се приближуваме кон
индивидуата лично, таа закана и свесност се намалува. Оттука се доведува до прашање и
одговорноста при заштитата од зараза што самата индивидуа ја има за личното, но и за јавното
здравје, кое пак би можело да се одрази како потенцијален ризик при однесувањето на индивидуата
во колективот. Граѓаните се најмногу загрижени за економската ситуација на земјата во наредниот
период, како и за капацитетот на институциите да се справат со кризата на долг рок. Ова се сериозни
проблеми што предизвикуваат загриженост кај граѓаните, па затоа потребни се точни, постојани,
навремени и транспарентни информации, не само за борба против пандемијата, туки и за намалување
на неизвесноста на економски план. Со обезбедување на вакви информации во реално време ќе се
зајакне довербата на сите нивоа во општеството, институциите, економијата па дури и кај работните
места, доколку сите засегнати страни навремено се информирани за состојбата.

2.2 ОПРАВДАНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИТЕ НА ВЛАДАТА
Кризата веројатно, освен што влијае првенствено врз здравјето на луѓето и врз достапноста на
производите и услугите, ќе ја погоди добросостојбата на домаќинствата главно преку помалиот број
на нови работни места и загубата на приходите од работа во најпогодените сектори, но и како резултат
на помалите дознаки од странство. Многу од оние што би можеле да осиромашат поради кризата со
КОВИД-19 нема да добијат социјална заштита ако не се прошират програмите, а особено се во ризик
работниците од неформалниот сектор и оние кои се без пристап до осигурување во случај на
невработеност и друга поддршка што ја добива формалната економија. Политиките и мерките на
Владата од почетокот на пандемијата до сега имаат за цел да го минимизираат негативното влијание
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врз економијата и врз сиромаштијата преку обезбедување основни комунални и социјални услуги и
ублажување на шоковите врз приходите, особено кај најранливите работници. Покрај владината
интервенција, земјава имаше и меѓународна поддршка од страна на Европската Унија, ММФ, УНДП,
УСАИД, Светска Банка и други организации кои даваат помош и делуваат глобално во услови на криза.
Оваа тема од истражувањето се занимава со перцепцијата на граѓаните за корисноста на економските
мерки и политиките на Владата кои беа наменети за ублажување на последиците од кризата. Овој дел
е важен бидејќи дел од мерките беа директно насочени кон определени категории на граѓани, а
анализата на резултатите ќе покаже какво е мислењето на граѓаните во поглед на корисноста на
мерките.
На прашањето „Општо земено, во која мера сметате дека Владата успешно се справува со КОВИД19? “ 36,4% од испитаниците одговориле дека Владата се справува успешно, додека 34,9% одговориле
дека Владата се справува неуспешно со вирусот. Неутрално мислење во поглед на ова прашање
имааат 26,8% од испитаниците. Анализата на резултатите од социо-демографските групи упатува нa
неколку значајни статистички разлики во однос на одговорите, пред се кај граѓаните со пониски
месечни примања до 10.000 денари, кои имаат понегативно мислење по однос на ова прашање за
разлика од граѓаните со повисоки месечни примања. По региони, Владата најуспешно се справува со
кризата според населението од Вардарскиот регион, а неуспешно според населението од
Североисточниот. Во табелата подолу подетално се прикажани резултатите за успешноста на Владата
во справување со КОВИД-19 по регони.
Општо земено, во која мера сметате дека Владата успешно се справува со КОВИД-19? N=1600

36,4%

34,9%

28,0%

26,8%

20,6%

8,4%
Успешно

Неуспешно

Многу
успешно

14,3%
1,9%

Главно
успешно

Ниту
успешно,
ниту
неуспешно

Главно
неуспешно

Многу
Не
неуспешно знам/Одбива
да одговори
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Скопје

Не знам/Одбива да одговори

Североисточен

Многу неуспешно

Полог

Главно неуспешно

Пелагонија

Ниту успешно, ниту неуспешно

Југоисточен

Главно успешно

Југозападен

Многу успешно

Источен

региони

Вардарски

Општо земено, во која мера
сметате дека Владата
успешно се справува со корона
кризата? N=1600, според

30%
32%
25%
3%
8%
2%

8%
31%
28%
16%
15%
1%

7%
24%
25%
20%
18%
6%

5%
31%
27%
23%
13%
0%

9%
38%
18%
20%
15%
0%

14%
18%
32%
25%
10%
1%

1%
15%
25%
27%
30%
3%

4%
33%
29%
22%
12%
1%

За повеќе од половина граѓани (53,7%), преземените економските мерки на Владата за справување со
ефектите од КОВИД-19 се корисни, (14,3% сметаат дека се многу корисни, а 39,4% корисни). Од друга
страна, 17,2% од испитаниците сметаат дека превземените економските мерки не се корисни. За
корисноста на мерките немаат изграден став 26,9% од испитаниците.
Во однос на различните демографски групи, се истакнуваат резултатите на граѓаните со месечни
приходи до 10.000 денари и оние кои живеат во Североисточниот регион од земјава. Овие групи во
поголема мера сметаат дека економските мерки на Владата се некорисни за справување со ефектите
од КОВИД-19.
Општо земено, дали сметате дека економските мерки на Владата за справување со ефектите од
КОВИД-19 се: N=1600

53,7%
39,4%
26,9%
17,2%

14,3%

10,0%

7,2%
2,3%

Корисни

Некорисни

Многу
корисни

Корисни

Ниту
Некорисни
Многу
корисни,
некорисни
ниту
некорисни

Не знам
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Генерално земено, граѓаните даваат позитивна оцена за корисноста на најважните мерките што Владата
ги донесе со цел справување со КОВИД-19 кризата. Така, за осум од десет граѓани трите најкорисни
мерки кои Владата ги донесе со цел справување со КОВИД-19 се: 1) мерки (ваучери) за купување на
домашни производи, 2) директната помош од 14.500 денари месечно за секој вработен за фирми
погодени од кризата и 3) финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година во износ од 14.500
денари месечно за физичките лица кои вршат самостојна дејност.
Како помалку корисни граѓаните ги оценуваат следниве мерки: 1) запирање на Законот за извршување
до крајот на јуни, 2) можност за одложување на кредитите кај банките за физичките лица и 3)
замрзнување, пролонгирање или репрограмирање на кредитите за граѓаните и фирмите погодени од
корона кризата. Овој податок за поголема поддршка на директна финансиска помош за сметка на
одложени доспеани обврски на граѓаните и фирмите, најверојатно се должи на фактот дека кај вторите,
пред се станува збор за мерки кои што има за цел само привремено да ги одложат обрвските на граѓаните
односно фирмите, а не да ги анулираат долговите или да ги надоместат загубите.
Анализата на одговорите на социо-демографските групи упатува нa неколку значајни статистички разлики
во однос на одговорите на испитаниците во Вардарскиот и во Скопскиот регион. Повеќе од половина од
населението во овие региони ги оценуваат како корисни сите мерки на Владата. Мерките односно
ваучерите за купување на домашни производи имаат широка поддршка кај сите социо-демографски
групи.
Генералната висока поддршка на мерките може да се обајсни преку неколку констатации, иако како што
укажавме на почетокот, не е исклучена можноста на влијание во одговорите на испитаницита како
резултат на предизборната кампања и промоцијата на мерките од страна на институциите во овој период.
Прво, граѓаните се соочени со голема несигурност и нова ситуација која е непозната за целиот свет.
Мерките што ги донесе Владата за ублажување на последиците од кризата врз најзасегнатите
општествени слоеви, можеби придонесе за да се намали дозата на неизвесност и несигурност што
граѓаните секојдневно ја чувствуваат. Второ, институционалната поставеност и отвореност на техничката
Влада и засегнатите ресорни министерства во изминатите месеци понудија конструктивност во своите
политики и отвореност кон медиумите и пошироката јавност, со што граѓаните секојдневно беа
информирани за интервенциите на државата кон населението воопшто.
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Oценете ја корисноста на секоја од мерките
што Владата ги донесе со цел справување со
КОВИД-19:
N=1600
Директната помош од 14.500 денари месечно за
секој вработен, за месеците април и мај, од сите
фирми погодени од кризата
Финансиска поддршка за месеците април и мај
2020 година во износ од 14.500 денари месечно
за физичките лица кои вршат самостојна дејност
Помош за спортистите, спортските работници и
уметниците
Паричен надоместок за граѓаните што останале
без работа поради кризата, согласно работниот
стаж преку Агенцијата за вработување
Сите избрани и именувани функционери да
примаат минимална плата од 14.500 ден во
април и мај 2020 година
Парична помош за домаќинствата и енергетски
додаток за корисниците на социјална заштита
Запирање на Законот за извршување до крајот на
јуни
Можност за одложување на кредитите кај
банките за физичките лица
Замрзнување, пролонгирање или
репрограмирање на кредитите за граѓаните и
фирмите погодени од корона кризата
Дополнителни бескаматни кредити за фирмите
Евтини кредити од Развојната банка на Република
Северна Македонија пласирани преку
комерцијалните банки за заштита на ликвидноста
на компаниите
Мерки (Ваучери) за промовирање на домашен
туризам
Мерки (Ваучери) за купување на домашни
производи

Многу
корисна

Корисна

Не е
корисна

Воопшто
не е
корисна

Не знам
/oдбива

32%

49%

10%

5%

4%

32%

48%

9%

6%

5%

29%

45%

10%

7%

10%

39%

41%

10%

5%

5%

37%

37%

9%

9%

7%

37%

42%

9%

6%

6%

35%

36%

14%

7%

8%

31%

41%

14%

8%

6%

30%

40%

13%

7%

10%

31%

41%

12%

7%

10%

29%

40%

11%

6%

14%

34%

39%

12%

10%

5%

41%

42%

9%

5%

3%

Следниот сет на прашања има за цел да го измери реалниот досег на финансиската поддршка и кои групи
граѓаните пред се биле таргетирани со неа. На прашањето: „Дали Вие или некој друг член од Вашето
семество користи/ше некоја од економските мерки/ олеснување што Владата ги донесе со цел
справување со КОВИД-19?“, 13,2% од граѓаните лично ги користат мерките, 18,6% се изјасниле дека
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мерките ги користи некој член од нивно семејство, а 5,7% одговориле дека повеќе членови од нивното
семејство користат од донесените мерки на Владата. Шест од десет граѓани не користат никакви
економски мерки или олеснувања на Владата. Сумарно, ова укажува дека директен бенефит од
владините антикризни мерки имале речиси 40% од семејствата во земјата.
Дали Вие или некој друг член од Вашето семество користи/ше некоја од економските мерки/ олеснување
што Владата ги донесе со цел справување со КОВИД-19? N=1600
Да, јас лично користам

13,2%

Да, користи член од моето семејство

18,6%

Да, повеќе членови од семејството користиме од
мерките на владата

5,7%

Никој од моето семејство не користи олеснување
од Владата
Не знам/ Одбива да одговори

60,0%
2,5%

Вкрстените податоци според просечен месечен приход на семејство во табелата подолу укажува дека
најмногу од мерките на Владата користат лица чиишто семејни приходи не надминуваат 10.000
денари. Половината од овие семејства имаат некаков приход од владините мерки, додека најмалку
користат семејствата чии приходи надминуваат 40.000 денари од кои 66% одговориле дека не
користат ниту една од мерките.
Дали Вие или некој друг член од Вашето семество
користи/ше некоја од економските мерки/ олеснување
што Владата ги донесе со цел справување со КОВИД-19?
N=1600, според просечен месечен приход на семејството

До
10000
ден.

10.000 –
18.000
ден.

18.000 –
25.000
ден.

25.000–
40.000
ден.

Над
40.000
ден.

Да, јас лично користам

22%

18%

13%

10%

10%

Да, користи член од моето семејство
Да, повеќе членови од семејството користиме од мерките на
владата

14%

11%

22%

18%

17%

14%

9%

5%

6%

5%

Никој од моето семејство не користи олеснување од Владата

51%

61%

57%

65%

66%

Не знам/ Одбива да одговори

0%

2%

3%

2%

2%

Понатаму, анализата покажува дека значително повеќе користат мерки помладите испитаници од
оние повозрасните. Па така, повеќето од испитаниците до 29 години рекле дека користат некоја од
мерките или некој од нивното семејство користи, наспроти само 15% од возрасните над 65 години кои
го рекле истото.
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Дали Вие или некој друг член од Вашето семество користи/ше
некоја од економските мерки/ олеснување што Владата ги донесе
со цел справување со КОВИД-19? N=1600, според возраст
Да, јас лично користам
Да, користи член од моето семејство
Да, повеќе членови од семејството користиме од мерките на владата
Никој од моето семејство не користи олеснување од Владата
Не знам/ Одбива да одговори

18-29

30-49

50-64

65+

26%
15%
10%
46%
3%

15%
20%
4%
59%
2%

8%
24%
7%
59%
2%

4%
8%
3%
80%
5%

Овие податоци упатуваат на заклучок дека мерките се прилично добро таргетирани, односно
согласно воведот во анализата тие се насочени кон ранливите групи на граѓани, младите, лицата со
ниски примања и другите ранливи групи.
На последното прашање од овој сет одговараат само граѓаните кои користат некои од мерките на
Владата. Добиените резултати укажуват дека 63,6% од граѓаните користат ваучери за купување на
домашни производи, потоа 8,6% од нив користат ваучери за туризам и купување на домашни
производи, а 7,2 % користат парична помош за минимална плата. Во однос на различните групи
граѓани според социо - демографските фактори, нема статистички значителни разлики во одговорите
на ова прашање.
Рековте дека користете некаква економска мерка, ќе може ли да ни кажете која/и точно мерка/и ги
користите? N=600, одговараат испитаници кои користат некои од мерките на владата, отворено прашање
Ваучери за купување на домашни производи

63,6%

Ваучери за туризам и купување на домашни
производи
Парична помош за минимална плата
Ваучери за промовирање на домашен
туризам
Репрограмирање на рати за кредит

8,6%
7,2%
5,8%
2,5%

Социјална помош

0,5%

Финансиска поддршка за самостојна дејност

0,5%

Одбива да одговори

10,5%

Заклучок за оваа тематска целина е дека, генерално земено, постои поделено мислење кај граѓаните
во однос на успшеноста на државата во справување со здравствената криза предизвикана од вирусот
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КОВИД-19. Меѓутоа, во поглед на справувањето со економската криза, постои поддршка за политиките
и мерките на Владата од страна на пошироката јавност. Општо земено, граѓаните ги сметаат мерките
за ублажување на последиците од кризата како корисни, а во поглед на опсегот на овие мерки, би
можеле да кажеме дека во четири од десет домаќинства постои барем еден член во семејството кој
користи некакво економско олеснување. Ваучерите за купување на домашни производи е најчесто
искористена мерка од страна на граѓаните во земјава.

2.3 ЕКОНОМСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОБЛЕМИ
Економските проблеми се доминантна тема и се од големо значење на граѓаните. Подобрување на
животниот стандард, повеќе вработувања и поголеми плати се само дел од секојдневните грижи на
поголемиот дел од населението. Меѓутоа овие проблеми во услови на потенцијална економска криза
добиваат уште поголем интензитет и значење за граѓаните. Главната цел на овој сет прашања е: а) да
се добие подобар увид во главните проблеми со кои се соочуваат граѓаните; и б) да се види како истите
влијаат на нивната перцепција на животниот стандард, куповната моќ и преференците за вработување
на граѓаните.

Главни проблеми со кои се соочуваат граѓаните
Резултатите од истражувањето покажуваат дека во Република Северна Македонија, проблемот на
невработеноста (30,2%), заедно со нискиот животен стандард и сиромаштијата (30%) се двата
најголеми проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Најголемите проблеми се речиси изедначени по
важност и се причински-последично поврзани бидејќи се очекува пораст на невработеноста во
земјава, а со тоа и зголемување на сиромаштијата и кај вработените и кај невработените лица. Ниските
плати, а со тоа и приходи се исто така голем проблем за 29% од населението. Кризата предизвикана
од коронавирусот преставува проблем за 19,9% од граѓаните. Резултати укажуват на тоа дека се
соочуваме со здравстено - економска криза која што граѓаните ја препознаваат и и’ придаваат многу
поголема важност во моментов на сметка на останатите исто така важни општествени теми како што
се корупцијата, криминалот, иселувањето итн. Ова е релативно нова ситуација во јавното мислење
ако се земе предвид дека само до пред неколку месеци доминантни проблеми покрај економијата
беа и правдата, криминалот и ЕУ интеграциите, кои сега бележат драматичен пад во однос на
економските проблеми. Ова укажува дека загриженоста и економската несигурност растат и во
следниот период Владата и сите институции ќе треба сериозно да се посветат на намалување на
економската несигурност и поддршка на економијата, бизнисот и граѓаните.
Во поглед на различните социо-демографски групи, невработеноста како примарен проблем повеќе
се истакнува кај етничките Албанци (47%) отколку кај етничките Македонци (25%), жителите од
руралните средини (32%), во споредба со жителите на урбаните средини (27%) и кај населението во
Полошкиот регион во споредба со останатите региони. Проблемот со ниските плати претставува
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поголем проблем/грижа за мажите (32%), отколку за жените (26%) и поголем проблем за етничките
Албанци (37%) отколку за етничките Македонци (26%).
Нискиот животен стандард и сиромаштијата е многу повеќе изразен проблем во урбаните отколку во
руралните средини.

Кои се вашите два главни проблеми/ грижи во моментот? N=1600, можни се повеќе одговори
Невработеноста

30,2%

Нискиот/лош животен стандард / сиромаштијата

30,0%

Ниските плати

29,0%

Кризата предизвикана од коронавирусот

19,9%

Корупцијата

17,4%

Иселување заради лошите услови во државата

13,7%

Недостаток на перспектива и можности за младите

10,0%

Криминал и несигурност

9,0%

Ниски пензии

7,8%

Лоши здравствени услуги

6,2%

Нестабилни приходи

6,0%

Интеграцијата во ЕУ

4,1%

Лоши услови во регионот

4,0%

Лошо образование
Промена на името на државата и Преспанскиот договор
Загадување на воздухот и проблеми со животната…

3,2%
2,3%
2,1%

Недостаток на демократија и слобода на говор

1,2%

Меѓуетнички проблеми и тензии

0,9%

Недоволна заштита на правата на етничките малцинства

0,6%

Друго

1,7%

На прашањето: „Дали би рекле дека Владата моментално е посветенa на решавањето на овие
главни проблеми кои ги наведовте предмалку?“, 39% од испитаниците одговориле дека таа е
посветена на решавањето на тој проблем, 33,7% сметаат дека таа не е посветана, а 25,1% немаат став
по ова прашање. Во однос на етничките групи, забележуваме разлики во резултатите. Имено, 41% од
етничките Македонци имаат став дека Владата е посветена на решавање на нивните клучни проблеми
во однос на етничките Албанци (28%). Населението со месечни примања до 10.000 денари смета дека
Владата не е посветена во решавање на овие проблеми, за разлика од останатите групи со повисоки
месечни примања, што е очекувано бидејќи невработеноста и сиромаштијата се најголем проблем за
граѓаните со ниски приходи.
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По региони, населението од Југоистокот (65%) смета дека Владата е најмногу посветена во
решавањето на главните проблеми, за разлика од нив, населението во Североисточниот регион не го
дели истото мислење, односно 62% сметаат дека владата не е посветена на решавање на проблемите.

Дали би рекле дека Владата моментално е посветенa на решавањето на овие главни проблеми кои ги
наведовте предмалку? N=1600

39,0%

33,7%
25,1%
2,3%

Посветена

Ниту е посветена,
ниту не е посветена

Не е посветена

Не знам/одбива да
одговори

Она што е евидентно од ова прашање е дека има големи разлики пред се кај етничките групи,
Македонците и Албанците, а главната разлика е што невработеноста се’ уште е доминантен проблем
кај етничките Албанци додека за етничките Македонци тоа е нискиот животен стандард.

Перцепција на животен стандард и куповна моќ
Според 16% од населението животниот стандард е неподнослив, а четири од десет граѓани сметаат
дека тешко се живее, но подносливо. Според 9,4 % од граѓаните животниот стандрад е добар, иако
може да биде и подобар. Животниот стандард е одличен само за 0,9% од населението. За граѓаните
со најниски примања животниот стандард е најизразено неподнослив, а со зголемување на приходите
во домаќинството животниот стандард е подобар. Во поглед на останатите социо-демографски групи
како што се пол, возраст, етникум, место на живеење, структура на семејство не се забележани
статистички значајни разлики во однос на ова прашање.
Според вас, кое од следниве тврдења најдобро го опишува моменталниот животен стандард во
земјата? N=1600
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39,9%
33,0%
16,0%

9,4%
0,9%

Животниот
стандард е
неподнослив

Тешко е да се
живее, но
подносливо

Животниот
стандард не е
многу добар, но
ниту многу лош

0,8%

Животниот
Животниот
Не знам / одбива
стандард е добар, стандард е одличен
да одговори
но може да биде и
подобро

Истражувањето покажа дека половина од граѓаните во земјава (49,5%) може да го купат само
неопходното. Дури 6,9% од нив не можат да го купат ниту неопходното, а 39,9% од населението со
приходите може да дозволи да купува само малку повеќе од она што им е неопходно за живот. Само
2,3% од населението може да купи се што ќе посака. Во однос социо-демографската група структура
на семејство, најзагрозени се самохраните родители на едно или повеќе деца кои во најизразена мера
не можат да го купат ни неопходното, а купувачка моќ само за неопходните производи е случај во 71%
во семејствата на самохран родител на две или повеќе деца и на семејствата со месечни примања до
10.000 денари.
Која од следниве изјави важи за вас? N=1600

49,5%
39,9%

2,3%
Можам да купам се Можам да купам Можам да го купам
што ќе посакам малку повеќе од она само неопходното
што е неопходно

6,9%
Не можам да го
купам дури ни
неопходното

1,4%
Не знам / одбива да
одговори

На прашањето: „Дали очекувате дека во следната година вашиот животен стандард ќе се подобри,
влоши или нема значајно да се промени?“ повеќе од половина од граѓаните изјавиле дека не
очeкуваат значајни промени во нивниот животен стандард во наредните 12 месеци. Кај 23% од
граѓаните постои очекување дека во следната година животниот стандард ќе се подобрува, а 17,3%
очекуваат дека истиот ќе се влоши.
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Дали очекувате дека во следната година вашиот животен стандард: N=1600

51,3%
23,0%

17,3%
8,4%

Ќе се подобрува

Ќе се влошува

Нема значајно да се
менува

Не знам / одбива да
одговори

Во однос на одговорите на различните групи на граѓани, во однос на животниот стандард, може да се
забележи помал оптимизам кај етничките Македонци од етничките Албанци.

Преференции на работни места
На прашањето: “Колкава е веројатноста во иднина Вие или член на Вашето семејство да започнете
сопствен бизнис во Македонија?, само 3,7% од граѓаните одговориле дека постои голема веројатност
за започнат сопствен бизнис, а 4,1% од испитаниците веќе имаат сопствен бизнис. Според 10,4% од
граѓаните веројатноста е мала, додека ставот на 69,1% од граѓаните е дека не постои никаква
веројатност за започнување на сопствен бизнис. Во однос на различни групи на граѓани, може да се
забележи дека кај граѓаните кои имаат приходи над 40.000 денари постои поголема веројатност за
започнување на сопствен бизнис во Македонија, за разлика од граѓаните со помали примања каде
што оваа веројатност речиси и да не постои.
Колкава е веројатноста во иднина Вие или член на Вашето семејство да започнете сопствен бизнис во
Македонија? N=1600
69,1%

3,7%
Голема
веројатност

10,4%
Мала
веројатност

4,1%
Никаква
веројатност

12,7%

Веќе имам Не знам/Одбива
сопствен бизнис да одговори

Ова укажува дека личната финансиска сигурност игра голема улога во одлуката за започнување на
бизнис, дека вложувањето и инвестициите кон отварањето на бизнис речиси секогаш се невозможни
и ризични за оние со пониски примања, што ја става оваа група група граѓани во многу неромноправна
позиција.
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Наредното прашање ја испитува преференцијата на граѓаните за работното место: „Доколку би биле
во можност да изберете, дали би избрале да работите во јавен или во приватен сектор?“.
Резултатите покажуваат дека граѓаните преферираат вработување во јавна администрација (58,6%), на
сметка на вработување во приватен сектор (22,8%). Во редовни околности, а во услови на криза уште
повеќе, ваквите одговори се очекувани претежно поради поголемата заштита на работното место,
сигурноста на работното место и гарантираните (стабилни) приходи во јавниот сектор.
Доколку би биле во можност да изберете, дали би избрале да работите во: N=1600

58,6%

Јавен сектор

22,8%

18,6%

Приватен сектор

Не знам / одбива да
одговори

Загрижувачки е податокот дека младите до 29 години во исклучително висок процент преферираат
вработување во јавен сектор. Така, дури 63% од нив би избрале јавен сектор наспроти 23% кои би
избрале приватен. Статистички значајни се одговорите и на етничките Албнаци кои во поголем
процент ви избрале вработување во јавен сектор наспроти приватен во споредба со другите етнички
групи, односно само 14% од нив би избрале приватен сектор наспроти етничките Македонци, каде
26% би работеле во приватен сектор. Лицата со пониски примања исто така значително помалку би
одбрале приватен сектор наспроти оние со повисоки примања. Оваа анализа само ја потврдува тезата
дека сигурноста на работното место е главниот фактор на избор и преференца за вработување и дека
ниските социјални слоеви во услови на економска несигурност секогаш ќе изберат сигурна позиција
во јавен сектор. Ова е голем ризик за приватниот сектор во однос на обезбедување работна сила.
Генерален заклучок за оваа тематска целина е дека економските проблеми (невработеноста и
сиромаштијата) се најизразени за граѓаните во земјава. За најголем дел од населението животниот
стандард е лош и повеќето од граѓаните имаат куповна моќ само во рамки на неопходното.
Мнозинството од испитаниците не веруваат дека во следната година животниот стандард ќе се
подобри. Претпоставка е дека поради кризата предизвикана од пандемијата, до крајот на годината,
овие проблеми ќе бидат уште поизразени. Затоа големите интервенции од страна на државата,
наместо делумен пристап, особено прават разлика во услови на криза. Многу повеќе кога овие
интервенции се направени со максимални ресурси (проактивна фискална политика) комбинирано со
иновативни решенија за политики и мерки (како што е примерот со паричните трансфери кон целни
групи, систем кој веќе е поставен и функционира). Во наредниот период ова е можеби клучно за да се
одржи животниот стандард, особено на погоденото население, а со тоа и да се поттикне економско
закрепнување диктирано од страната на побарувачката.
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2.4 ЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМИ И РАБОТНИ ОДНОСИ
Во текот на почетната фаза на епидемијата на КОВИД-19, голем број држави спроведоа одлучни
мерки за спречување на ширењето на болеста, во исто време ублажувајќи го нејзиното влијание врз
економијата и пазарот на труд низ трите столба на политики: 1) заштита на работниците на работното
место, 2) стимулирање на економијата и побарувачката на работна сила и 3) поддршка на
вработувањето и заштита на приходот. Работните места се ефективни фокални точки за ширење на
информации, комуникација и сензибилизација на безбедноста и здравјето при работа, вклучувајќи ги
превентивните и заштитните мерки за намалување на ширењето на заразни болести. Ова пак, помага
да се намали социјалното и економското влијание на ваквите болести, вклучувајќи ја заштитата на
работните места, особено во најпогодените сектори. Работниците и работодавачите можат да работат
заедно за да се залагаат за превенција, подигање на свеста и градење на капацитетите на нивните
членови и спроведување на практики за безбедност и здравје на работното место.
Овој дел на истражувањето ги анализира економските проблеми при работните односи. На овие
прашања одговара само работно способно население (вработени и невработени лица), а исклучени
се категориите: ученик, студент, домаќинка, пензионер и нешто друго.
Структура на примерокот според работен статус N=1600
Вработен во приватен сектор

30,1%

Вработен во државен сектор

17,0%

Невработен
Ученик

18,9%
0,7%

Студент

3,9%

Домаќинка

3,8%

Сопственик на приватен бизнис

4,1%

Пензионер

18,5%

Хонорарец

1,4%

Нешто друго

1,6%

На следниот сет на прашања одговараат: самовработени, вработени и хонорарци во приватен сектор.
На прашањето „Дали фирмата во којашто работите е финансиски погодена од КОВИД-19?“
генерален заклучок е дека најголем дел од фирмите се погодени од кризата како резултат на
пандемијата. Така, 58,1% од испитаниците одговориле дека компанијата е подогодена од корона
кризата. Спротивно на ова, 33,8% од испитаницте одговориле дека компанијата кај што работат не е
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финанскиски погодена од корона кризата. Само 5,8% од испитаниците одговориле дека не се
информирани дали корона кризата ја погодила компанијата во која што работат, а 2,3% одбиле да
одговорат на прашањето.
Дали фирмата во којашто работите е финансиски погодена од КОВИД-19? N=504, одговараат
самовработени, вработени и хонорарци во приватен сектор

58,1%
33,8%

Да

Не

5,8%

2,3%

Не знам

Одбива да одговори

Анализата на демографските податоци укажува на тоа дека статистички значајно попогдени се
ваботените во приватниот сектор од Пелагонискиот регион (75%) и Полошкиот регион (78%)
споредбено со другите региони. Во однос на другите демографски групи нема значителни разлики.
На прашањето „На кој начин економската криза ја погоди фирмата во која што сте вработен/а?”,
речиси половина од испитаници одговориле дека кризата довела до значително опаѓање на нивниот
промет (45,1%), 26% одговориле дека (привремено) затвориле поради мерките за спречување
движење и физичко дистанцирање. Значаен е процентот на компаниите (20,2%) кои имале проблем
да ги пласираат своите производи, и тоа најчесто се однесува на извозно-ориентираните компании,
чиј пласман бил откажан од купувачите во странство и/или кои биле засегнати од отежнатиот
транспорт. Вкрстената анализа повторно покажува дека вработените во компании од Полошкиот и
Пелагонискиот регион одговориле дека компаниите каде што работат се силно погодени набројувајќи
најмногу негативни последици врз работењето. На трето место е Источниот регион кој исто така
бележи лоши резултати по ова прашање.
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На кој начин економската криза ја погоди фирмата во која што сте вработен/а? N=504, можни се повеќе
одговори; одговараат самовработени, вработени и хонорарци во приватен сектор

Нашиот промет значително опадна

45,1%

(Привремено)Затворивме поради мерките за
спречување движење и физичка
интеракција/дистанца

26,0%

Имаме проблем да ги пласираме нашите производи
или услуги

20,2%

Бројот на вработени се намали поради намален обем
на работа

13,1%

Имаме проблем да набавиме суровини и
репроматеријали
Фирмата мораше да се задолжи/земе кредит да
исплати плати
Фирмата мораше да се задолжи/земе кредит да
започне повторно со производство
Фирмата е трајно затворена

10,2%
3,5%
1,7%
0,4%

Покрај економските ефекти од корона кризата врз бизнис секторот, важно е да се дознае како
економската криза се одразила врз вработените и нивниот работен однос. Според анализата на
резултатите, 19,7% од вработените одговориле дека поради корона кризата им се намалила платата,
9,6% од вработените рекле дека не им се исплатиле бонуси ниту дивиденда, а 7,1% од нив ги изгубиле
дополнителните примања по друг основ. Отпуштени од работа поради кризата се 0,8% од испитаниците.
Најголем дел од испитаниците (34,9%) одговориле дека немаат никакви економски последици, а 16,9%
од испитаниците одбиле да одговорат на прашањето.
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На кој начин, споредено со периодот пред да настане кризата, на Вас лично се одразија економските
последици? N=504 одговараат самовработени, вработени и хонорарци во приватен сектор
Ми ја намалија платата

19,7%

Не ми исплатија бонуси ниту дивиденда

9,6%

Ги изгубив дополнителните примања по друг основ

7,1%

Ме пуштија на принуден платен одмор
Ми го прекинаа привремено договорот за вработување
Ми соопштија дека е возможно да го загубам…

Ме отпуштија од работа

5,4%
1,8%
1,7%
0,8%

Немам никакви економски последици
Друго

34,9%
2,1%

Одбива да одговори

16,9%

Анализата на одговорите на различните демографски групи упатува на неколку значајни разлики кои
се важни да се анализираат. Прво, вработените во Скопскиот регион се значитечно помалку погодени
отколку вработените во останатите региони. Така, само 11% од нив рекле дека платата им била
намалена и уште 8% дека изгубиле одредени бонуси, односно 19% сумарно имале намален приход по
основ на плата и бонуси. Ова е значително помалку отколку во Пелагонискиот и Полошкиот регион
каде по овие два основи имале намалени приходи 42% односно 40% од анкетираните вработени.
Второ, значително попогодени се вработените со пониски примања од оние со повисоки. Во
графиконот во продолжение може да се забележи дека како што расте платата односно месечните
приходи на семејството, така помал е процентот на оние кои им била намалена платата.
На кој начин, споредено со периодот пред да настане кризата, на Вас лично се одразија економските
последици? N=504 одговараат самовработени, вработени и хонорарци во приватен сектор; одговори сумарно
„ми ја намалија платата“ и „ми ги скратија бонусите“.
35%

33%

31%
25%

10.000 - 18.000 ден.

18.000 - 25.000 ден.

25.000 - 40.000 ден

над 40.000 ден.

Трето, вработените, претежно хонорарци од семејства кои имаат само до 10.000 примања вкупно, 38%
рекле дека им ги прекинале привремените вработувања или дополнително на уште 12% им соопштиле
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дека може да го загубат работното место. Овие неколку податоци јасно укажуваат дека меѓу
најранливите категории од вработените се: лицата со пониски примања, хонорарно вработените и
генерално понискиот социјален слој на семејства (семејства со пониски месечни примања).

На следното прашање кое гласи: „Споредено со периодот пред корона кризата, како економската
криза се одрази врз Вас лично?” одговараат испитаници кои се невработени. Резултатите покажуваат
дека корона кризата главно ги еродирала надежите за наоѓање работа кај навработените (46,3%).
Покрај намалената надеж за наоѓање на работа, 15,9% од невработените истакнале дека поради
корона кризата им се намалил доходот во семејството. На 9,6% од невработените им е намалена
надежта дека државата ќе помогне на каков било начин, а за 10,4% од невработените испитаници
кризата не им се одразила на ниеден начин.
Споредено со периодот пред корона кризата, како економската криза се одрази врз Вас лично? N=302
одговарат
само
невработени
Ми се намалија/исчезнаа надежите дека ќе најдам
работа
Се намали доходот во моето семејство, од кој се
издржувам и јас
Ми се намалија/исчезнаа надежите дека државата ќе ми
помогне на некаков начин
Ми се намали или прекина некој повремен доход што го
остварував (пр. хонорар, сезонски доход и сл.)

46,3%

15,9%
9,6%
6,6%

Досега, не се одрази на ниеден начин
Ми се намалија/исчезнаа надежите дека тоа што го
подработував ќе премине во стабилна работа
Друго

Не знам/Одбива да одговори

10,4%
3,8%
1,6%
5,8%

Следното прашање беше поставено само на лица кои се вработени во јавен сектор. Шест од десет
испитаника или 65,8% вработени во јавниот сектор, се изјасниле дека нивното работно место не е
погодено од економската криза предизвикана од КОВИД-19, а 23,2% од испитаниците одговориле
дека нивното работно место е погодено од корона кризата и тоа најмногу со намалување на личен
доход, зголемен обем на работа, отежнати работни услови поради мерките, промена на начинот на
работа и слично. Вкупно 11% од вработените во јавниот сектор одбиле да одговорат на ова прашање.
Како вработен во јавен сектор, на кој начин се одрази економската криза врз вашето работно место?
N=272, одговараат вработени во јавен сектор
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Намалување на личен доход

22,2%

Зголемен обем на работа

20,6%

Отежнати работни услови поради мерките

14,3%

Работев од дома

14,3%

Се промени начинот на работа

14,3%

Престанав да одам на работа
Ново преструктурирање на кое не бевме спремни (…
Скратени годишни одмори
Намален обем на работа

6,3%
3,2%
3,2%
1,6%

На прашањето „Колку сте загрижени за стабилноста на вашето работно место?”, одговараат сите
вработени (самовработени, вработени и хонорарци во приватен сектор). Добиените резултати
покажуваат дека 49,5% од вработените лица не се загрижени за стабилноста на нивното работно
место, а 44% се загрижени за стабилноста на нивното работното место. Овој податок уште еднаш ја
потврдува несигурноста која владее меѓу работниците во Северна Македонија, а несизвесноста за тоа
кога ќе заврши кризата дополнително прави притисок врз вработените и бизнисите.
Колку сте загрижени за стабилноста на вашето работно место? N=504 одговараат сите вработени

44,0%

49,5%

34,5%

28,0%
15,0%

Загрижен/на Незагрижен/а

Воопшто не
загрижен

16,0%

Не сум
Загрижен/на Многу сум
загрижен/на
загрижен/на

7,0%
Одбива да
одговори

Анализата на вкрстените податоци покажува дека позагрижени за своето работно место се жителите
на Полошкиот региони и етничките Албанци во споредба со останатите етнички групи и младите до 29
години во споредба со останатите возрасни групи.
Економската криза очигледно има несразмерно влијание врз одредени сегменти на населението, што
може да предизвика зголемување на нееднаквоста. Аналзата на оваа тематска целина покажува
поголема ранливост на веќе и онака ранливите категории граѓани, а тука се пред се лицата со пониски
примања, хонорарно вработените, младите и оние кои се со помалку исктство и пократко на пазарот
на трудот. Потребно е дополнително да се размисли за имплементација на нов сет на мерки кои уште
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попрецизно ќе ги таргетираат овие сегменти за да не се дозволи понатамошно раслојување или
зголемување на нееднаквоста во и онака нееднакво општество какво што сега имаме.
Несигурноста која ја носи кризата дополнително го прави јавниот сектор побезбеден и попосакуван за
вработување, нешто што беше голем проблем уште пред кризата со Ковид 19. Доколку кризата
продолжи, безбедноста на работното место ќе станува се поважна од перспективноста, што на долг
рок ќе влијае негативно и на понудата на работна сила за компаниите и за развој на
претприемништвото. Потребна е стратегија за стимулација и зачувување на перспективите и
вработувањата во приватниот сектор и отворањето на нови бизниси.

2.5 ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ; ПРИХОДИ, ТРОШОЦИ, ШТЕДЕЊЕ
Според најновиот Редовен економски извештај (РЕИ) на Светска банка, растот во земјата за 2020
се прогнозира да биде помеѓу -1,4 и -3,2% – во кој се дава основно сценарио и неповолно сценарио во
однос на високата несигурност што ја носи пандемијата. Рецесијата во Северна Македонија, како и во
сите земји на Западен Балкан ќе биде предизвикана од значителниот пад како на домашната, така и
на надворешната побарувачка во текот на пандемијата. Преработувачката индустрија, заедно со
туризмот, трговијата и недвижностите се најлошо погодени, а економијата се соочува со намалување
во вториот квартал од дури 11,5 %. Освен тоа, и ограничувањето на патувањата и мерките за физичко
дистанцирање имаат негативно влијание врз услугите кои сочинуваат околу 50% од вкупната
вработеност во земјата. Се предвидува и намалување на дознаките од странство, бидејќи работниците
во дијаспората ги губат своите работни места во земјите каде што работат или имаат пониски
приходи4. Овој дел од истражувањето ја испитува економската активност на граѓаните во земјава,
почнувајќи од тоа кои се примарните приходи во домаќинството и потенцијалната можност или
планови за штедење и/или трошење на граѓаните во наредниот период. На овој сет прашањата
одговараат сите испитаници.
За најголем дел од испитаниците (75%) најважен извор на приход во семејството е платата. На
второ место како важен приход ја рангирале пензијата во 35% од случаите, а по нив се хонорарите со
25%. Примањата од земјоделство се главен извор на приход во 21% од случаите.
Во однос на одговорите на различните групи граѓани според социо - демографските фактори, мажите
имаат поголеми примања од хонорар и земјоделство за разлика од жените. Примањата од земјоделие
се поголеми кај населението од руралните, за разлика од населението во урбаните средини. По

4

https://www.worldbank.org/mk/news/press-release/2020/04/29/recession-looms-for-north-macedonia-as-countryresponds-to-covid-19 , http://pubdocs.worldbank.org/en/719631588144239708/WB-RER17-The-Economic-andSocial-Impact-of-COVID-19-Outlook-%D0%9C%D0%9A.pdf

30

региони, освен платата како најважен приход, кај речиси пет од десет граѓани во Југоисточниот регион
ги навеле приходите од земјоделието.
Покрај овие главни извори на приходи, важно е да се анализираат другите поретки извори но многу
важно за сериозен процент од населението. Така, приходите од дознаки од странство се главен извор
за 6,5% од граѓаните, а истите статистички бележат значаен пад. Потоа, за 4,5% од граѓаните главен
извор се примања од туризмот кој е една од најпогодените гранки од кризата. Понатаму, за 7,1% од
испитаниците, главен извор се примањата од кирии и издавање, категорија која исто така е многу
загрозена. Имено, во периодот на затварање на најголем дел од бизнисите заради превентивните
мерки, голем дел од компаниите бараа намалување на кириите додека не работат што е директен
удар врз овој сегмент на граѓани.
Ве молам размислете кои се главните извори на приход во Вашето семејство и подредете ги по важност
почнувајќи од најважниот? N=1600, можни се повеќе одговори
Плата

74,8%

Пензија

34,8%

Хонорар

25,4%

Примања од земјоделство

20,7%

Други социјални владини мерки

7,5%

Закупнини (кирии) од изнајмување простор

7,1%

Социјална пензија или примања

6,6%

Парични дознаки (пари) од странство

6,5%

Примања од занаетчиство

6,3%

Помош од роднини/пријатели од Македонија

6,2%

Примања од туризам

4,5%

Нерегистрирана трговија

2,3%

Донации

1,6%

Друго
Не знам/ Одбива да одговори

11,7%
0,7%

Овие податоци укажуваат дека економската криза практично силно удрила по речиси сите сегменти
на граѓани кои имаат приходи по различен основ, а се зависни односно доаѓаат по некој основ од
приватниот сектор. Граѓаните и вработените за кои примарен приход се социјалните или државните
трансфери (пензии, социјална помош, плата од јавен сектор) во овој случај се далеку посигурни, како
заради ненамалените приходи, така и заради сигурноста на самите приходи.
На прашањето: „Споредено со состојбата пред КОВИД-19, дали би рекле дека финансиите во
вашето домаќинство денес се подобрија, влошија или останаа непроменети?“, кај речиси половина
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од испитаниците (45,8%) состојбата останала непроменета и за речиси исто толку испитаници (44,8%)
состојбата се влошила како резултат на кризата. Мал е процентот на населението кое одговорило дека
финансиската состојба им се подобрила во споредба со периодот пред пандемијата, а 6% од
испитаниците не можат да ја оценат моменталната состојба во домаќинството по прогласување на
пандемијата.
Во однос на социодемографските групи, се истакнуваат одговорите на испитаниците според структура
на семејство. Состојбата во домаќинството е истакнато влошена кај самохраните родители со едно
дете. Во однос на возрасните групи, граѓаните над 65 години се најмалку погодени од кризата и ова е
резултат секако на стабилноста на примањата преку пензиите. Со поделбата по региони, за повеќе од
половина од населението во Североисточниот и Пелагонискиот регион финансиската состојба е
повеќе влошена отколку кај останатите региони.

Споредено со состојбата пред КОВИД-19, дали би рекле дека финансиите во вашето домаќинство денес:
N=1600
45,8%

44,8%

6,0%

1,8%
Се подобрија

Останаа непроменети

Се влошија

1,6%

Не знам, не можам да Одбива да одговори
проценам

Следното прашање има за цел да открие кои се најголемите финансиски проблеми со кои се соочуваат
граѓаните на кои финансиската ситуација им е влошена споредено пред КОВИД-19 кризата.
Резултатите покажуваат дека на осум од десет испитаника им се намалени приходите во
домаќинството, а 75% од населението, на кое финансиската ситуација им е влошена, не е во можност
да штеди поради моменталната економска ситуација. Особено загрижувачки е податокот кој покажува
дека 45% од испитаниците рекле дека имаат потешкотии да ги подмират основните сметки за
комуналии. Високиот процент на граѓани кои биле принудени да искористат заштеда за да покријат
трошоци (62%) е индикатор кој директно ја отсликува финансиската ослабеност на граѓаните.
Разлики кај одговорите на различните социодемографските групи постои по основ просечни месечни
примања до 10.000 денари. Кај оваа група високи 90% не биле во можност да штедат поради целата
економска ситуација и имале потешкотии за да ги платат сметките за струја, вода, кирија (87%).
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Која од следниве состојби би рекле дека се однесува на вас и вашето
семејство:
N=717, одговараат испитаници на кои финансиската состојба им е влошена
Намалени ни се приходите

79%

20%

Не знам,
одбива
да
одговори
1%

Бевме принудени да користиме од заштедените средства за да ги покриеме
трошоците за живот
Бевме принудени да земеме кредит од банка, да се задолжиме на кредитна
картичка или да одиме во минус на трансакциската сметка

62%

36%

2%

24%

74%

3%

Не сме во можност да штедиме поради економската ситуација

75%

23%

2%

Имаме потешкотии да ги платаме сметките (струја, вода, кирија..)

45%

52%

2%

Дадовме финансиска помош на роднини или пријатели

7%

91%

3%

Добиваме финанскиска помош од роднини или пријатели

20%

77%

3%

Да

Не

Кај овој сет на прашања може да се забележи значителна разлика и степен на погоденост по неколку
параметри и кај неколку групи, но најважни се разликите помеѓу помладите и повозрасните граѓани.
Имено, она што може да се види во табелата подолу е дека повторно најмладите се најмногу погодени
од кризата и имаат највисок процент потврдни одговори на сите индикатори од овој сет прашња.

Која од следниве состојби би рекле дека се однесува на
вас и вашето семејство: Потврдни одговори „да“,
според возраст

18-29

30-49

50-64

65+

Намалени ни се приходите

78%

83%

79%

66%

Бевме принудени да користиме од заштедените средства
за да ги покриеме трошоците за живот

73%

65%

58%

46%

Бевме принудени да земеме кредит од банка, да се
задолжиме на кредитна картичка или да одиме во минус
на трансакциската сметка

27%

25%

23%

17%

Не сме во можност да штедиме поради економската
ситуација

82%

79%

68%

69%

Имаме потешкотии да ги платаме сметките (струја, вода,
кирија..)

55%

45%

41%

44%

Дадовме финансиска помош на роднини или пријатели

11%

7%

5%

5%

Добиваме финанскиска помош од роднини или пријатели

28%

21%

15%

16%
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На прашањето: „Како очекувате вашата финансиска состојба во домаќинството да се промени во
наредните 12 месеци?“ четири од десет граѓани очекуваат состојбата да остане иста, а три од десет
граѓани очекуваат нивната финансиска состојба да се подобри во наредната година. Дека
финансиската состојба ќе се влоши очекуваат 16% од граѓаните во Северна Македонија, а 15% од нив
не можат да проценат што ќе се случува во наредните 12 месеци. Одговорите на испитаниците на ова
прашање е во иста линија и со прашањето за очекувањата за животниот стандард во наредната година,
разработено во темата економски перспективи и проблеми.
Како очекувате вашата финансиска состојба во домаќинството да се промени во наредните 12 месеци?
N=1600

Да се подобри

27,0%

Да остане иста

41,9%

Да се влоши

16,0%

Не знам, не можам да проценам

15,0%

Најмногу оптимизам постои кај младите до 29 години од кои 33% се надеваат состојбата да се подобри
во споредба со возрасните над 65 години кои само 18% очекуваат подобрување. Ова е тесно поврзано
и со актуелната економска состојба на самите испитаници. Имено, заради моменталното влошување
и погоденост токму кај малдата популација очекувањата се дека состојбата ќе се надмине и ќе се
подобрат работите кои во моментот за нив се лоши. Возрасните и пензионерите пак кои се најмалку
погодени директно, имаат стабилни и непроменети приходи, логично е да не очкуваат поголеми
позитивни промени. Дури 55% од нив не очекуваат никакви промени. Следното прашање се однесува
на можноста за штедење во наредните 12 месеци. Од добиените резултати најголем дел од
населението (39,1% сигурно не и 35,9% веројатно не) нема да биде во можност да заштеди пари во
наредната година. Само 3,9% од населението сигурно ќе успее да заштеди, а 10,1% веројатно ќе има
можност за штедење.
Во однос на различните социоекономски групи, во понеповолна состојба за штедење се: граѓаните
од Источниот и Југоисточниот регион отколку граѓаните во останатите региони, жените повеќе од
мажите и етничките Македонци отколку етничите Албанци.

34

Општо земено, гледајќи ја моменталната економска ситуација, дали мислите дека ќе бидете во
можност да заштедите пари во наредните 12 месеци? N=1600

39,1%

35,9%
3,9%
Сигурно да

10,5%

10,1%
Веројатно да

Веројатно не

Сигурно не

Не знам, не можам
да проценам

0,6%
Одбива да
одговори

Следното прашање се однесува за тоа дали испитаниците би направиле некаква економска
инвестиција во наредната година. Високи 84,3% одговориле негативно, односно дека не би
инвестирале во наредните 12 месеци. Само 1,8% би направиле некаква економска инвестиција во
наредниов период, а 13% од испитаниците не знаат дали би направиле инвестиција или не. Во однос
на одговорите на различните групи граѓани според социо - демографските фактори, нема статистички
значителни разлики во одговорите. Самиот податок упатува на заклучок дека приватната
потрошувачка и натаму ќе биде ниска, дека економската несигурност ќе продолжи, а со тоа и ќе има
помала потршувачка и побарувачка. Ова секако значително ќе влијае на економијата и приходите на
компаниите и потребни се механизми и владини мерки кои ќе продолжат да ја стимулираат
потрошувачката.
Од испитаниците кои што би инвестирале, како прва економска инвестиција што ја навеле е отварање
на приватен бизнис. Потоа следи реновирање во домот и трето купување недвижнина.
Општо земено, гледајќи ја моменталната економска ситуација, дали вие би направиле некаква
економска инвестиција во наредните 12 месеци? N=1600
Економска инвестиција
Отварање на
приватен бизнис
Реновирање во
домот

84,3%

Недвижнина

13,0%

1,8%
Да

Автомобил
Проширување на
бизнисот

Не

Не знам, не можам да
проценам

Земјоделие

N=30, отворено прашање
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Последното прашање од ова поглавје имаше за цел да го истражи управувањето со финансиите на
населението во наредниот период. Четири од десет граѓани би продолжиле со вообичаено
трошење, а три од десет би ја намалиле потрошувачката за да заштедат. Една четвртина од
граѓаните се уште не знаат како ќе располагаат со своите финансии во наредниот период.
Во однос на управувањето со вашите финансии, дали во наредните 12 месеци, Вие планирате повеќе да:
N=1600
Да заштедите и да ја намалите потрошувачката

30,2%

Да продолжите со вообичаеното трошење
Да инвестирате

42,2%
1,1%

Не знам
Одбива да одговори

25,1%
1,4%

Во Североисточен регион, 76% од населението ќе продолжи со вообичаеното трошење во споредба
со останатите региони, а во Скопскиот регион се проектираат поголеми заштеди и намалена
потрошувачка во наредните 12 месеци. Во однос на останатите одговори на групи граѓани според
останатите социо - демографските фактори, нема статистички значителни разлики во одговорите.
Од одговорите во оваа тема може да се предвидат во голема мера економските трендови во делот на
приватната потрошувачка и вложувањата на граѓаните. Податоците укажуваат дека граѓаните во
следниот период ќе бидат многу внимателни, резервирано во однос на потршувачката со тенденција
штедат и ги сведат своите инвестиции на минимум. Ова ја потврдува економската несигурност која ни
следува и во наредниот период. Ваквото однесување на граѓаните неминовно ќе има и силен ефект
врз производството и пласманот на производи и услуги од страна на компаниите кои може да
очекуваат значително намалена побарувачка. Компаниите во ваква состојба очигледно ќе мораат да
ги оптимизираат работните процеси, трошоците и генерално да се прилагодат на намалената
потрошувачка.

2.6 ПРОМЕНА НА ПОТРОШУВАЧКИ НАВИКИ
Фактот дека вирусот КОВИД-19 го промени светот и изврши големо влијаније врз секојдневниот живот
и работењето на целатата популација на планетата несомнено се одрази директно врз тоа како ја
купуваме храната што ја консумираме, како функционира снабдувањето со прехрамбени производи
кон крајните потрошувачи, функционирањето на малопродажбата и угостителските објекти
(ресторани, хотели, ланч барови, фаст фуд објекти и сл.), а чии што главни деловни операции се токму
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продажба на прехрамбени производи. Дополнително, затворањето на големите шопинг центри и
останатите производно-услужни дејности поради мерките за физичко дистанцирање донесе промени
и прилагодувања кон новите начини на набавка. Така, ограничувањата кои настапија на сцена поради
пандемијата од корона вирусот го забрзаа целиот процес на прилагодување кон технологијата и
развојот и трансформацијата на е-трговијата5.
За да се откријат промените што се случиле во однос на потрошувачките навика кај граѓаните во
Северна Македонија, шестиот дел од прашалникот е поделен на три дела. Едниот се однесува на
навики при купување на добра и услуги, а другиот дел се однесува на потрошувачки навики. Третиот
дел се однесува промената на цените на производите.
СЕТ1.Навики при купување
Кога се во прашање навиките при купување на добра и услуги, повеќе од половина од населението ги
променило своите навики споредено со периодот пред да настане кризата. За 24,6% од граѓаните
кризата од КОВИД-19 во голема мера им ги промениле навиките при купување, а за 30,8% овие навики
донекаде се променети, споредено со периодот пред да настане кризата. Четири од десет граѓани
речиси и да не ги промениле навиките при купување или пак нивните навики останале исти како пред
пандемијата. Во однос на одговорите на различните групи граѓани според социо - демографските
фактори, нема статистички значителни разлики во одговорите, освен кај групата граѓани со месечни
приходи до 10,000 денари, каде што навиките при купување значително се промениле во однос на
останатите граѓани со повисоки приходи.
Општо земено, дали кризата со КОВИД-19 ви ги промени навиките при купување, споредено со периодот
пред да настане кризата? N=1600
Да, во голема мера ги промени навиките

24,6%

Да, донекаде ги промени навиките

30,8%

Речиси и да не ги промени

26,7%

Моите навики на купување останаа непроменети
Не знам, не можам да проценам

16,8%
1,2%

Истражувањето покажа дека граѓаните забележале промени при навиките на купување и/или
рекламирање. Така, една четвртина од анкетираните (24%) поминува повеќе време онлајн и
разгледува повеќе маркетинг пораки, реклами, спонзорири содржини, брошури. Во 11% од случаите
5

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/28/how-covid-19-is-transforming-ecommerce/#7363bd323544
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граѓаните забележале дека добивааат повеќе спонзорирани содржини за продажба на производи и
услуги и во речиси исто толку случаи забележале дека добиваат повеќе телефонски повици за реклама
или продажба на производи. Во 42% од случаите граѓаните не забележале промена во навиките при
купување.
Споредено со периодот пред КОВИД-19, дали би рекле дека Вие денес: N=1600, можни се
повеќе одговори
Разгледувате повеќе маркетинг пораки, реклами, спонзорирани содржини, брошури

%
24%

Поминувате повеќе време онлајн, за да разгледувата понуди за производи и услуги

23%

Добивате повеќе спонзорирани содржини за продажба на производи и услуги

11%

Добивате повеќе телефонски повици преку кои ви рекламираат/продаваат производи

12%

Добивате повеќе понуди за зделки на различни видови на производи

8%

Не сум забележал/а промена

42%

Не знам, одбива да одговори

6%

Ова упатува на заклучок дека постои одредена промена начинот на комуникација со потрошувачите
од страна на компаниите и дека има раст во делот на е-трговијата, зголемениот број на промоции на
интернет и како и менување на навиките на купувачите преку забрзано пренасочување на купувањето
на интернет.
Во следниот сет на прашања испитаниците одговараат за тоа кои навики им се промениле споредено
со периодот пред да настане кризата. Осум од десет граѓани, споредено со периодот пред да настане
кризата, денес избегнуваат кафулиња, ресторани и објекти кои имаат голема посетенот, избегнуваат
поголеми настани и собири и поретко се хранат надвор. Поголем дел од граѓаните (66%) ги намалиле
физичките средби со пријателите и познаниците. Овие одговори се во линија на препораките на
институциите за заштита од зараза, па така нормално е да се очекува дека граѓаните ќе избегнуваат
места со голема фреквенција на луѓе.
Во 36%% од случаите, граѓаните се изјасниле дека купуваат повеќе производи онлајн или преку
деливери сервис на производите до дома, споредено со периодот пред кризата. Поголемиот дел од
граѓаните денес купуваат во локални продавници отколку во големи маркети.
Споредено со периодот пред почетокот на пандемија КОВИД-19, дали би
рекле дека Вие денес:
N=1600
Купувате почесто во локални (помали) продавници

Да

Не

60%

39%

Не
знам/
одбива
1%

Купувате поретко во големи маркети

53%

47%

1%

Купувате повеќе производи онлајн или преку телефонски нарачки со деливери
сервис на производите до дома
Избегнувате големи отворени градски пазари

36%

62%

2%

58%

40%

2%

Избегнувате да пазарите во големи шопинг молови

72%

28%

1%
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Избегнувате кафулиња, ресторани и објекти кои имаат голема посетеност

81%

18%

1%

Избегнувате поголеми настани, собири

87%

12%

1%

Поретко се храните надвор (пр. во ресторан, сендвичара, ланч бар, брза храна)

82%

16%

2%

Ги намаливте средбите со пријатели и познаници

66%

32%

2%

Овој сет на прашања практично ја отсликува промената која е настаната во делот на купувањето,
социјализацијата и користењето на услги од делот на угостителството. Се забележува значително
намалена посетеност на ресторани и кафулиња, шопинг центри и настани, но генерално поретко
движење на граѓаните на сите места каде што може да има концентрација на поголема група граѓани.
Граѓаните се значително се пренасочени кон купување на интернет и доколку кризата опстои, многу
веројатно дека потрошувачите трајно ќе ги променат навиките. Може да се заклучи дека кризата со
коронавирусот значително придонесе за забрзување и згоелмување на е-услуги и е-трговијата како и
отворање на голема можност и потенцијал во услуги за достава на различни производи.

СЕТ2: Потрошувачки навики (производи, услуги)
Вториот сет се однесува на потрошувачките навики. На прашањето: „Споредено со состојбата пред
КОВИД-19, дали би рекле дека Вие денес купувате повеќе, помалку или исто производи како
порано?“, една четвртина од граѓаните (24,6%) се изјасниле дека купуваат помалку производи од
порано. Ова според податоците од ова истражување е поради намалените приходи во семејството
(посебно на оние испитаници на кои финансиската состојба им е влошена поради кризата), отпуштање
од работа за време на кризата или несигурност за работното место, зголемено штедење или други
причинско - последични фактори. Генерален заклучок во однос на потрошувачките навики е дека
повеќе од половина од граѓаните купуваат исти производи како и порано (64%). Само 6,4% од
граѓаните денес купуваат повеќе производи од порано, а 4,2% не можат да ја проценат
потрошувачката.
Во однос на одговорите на различните групи граѓани според социо - демографските фактори, според
структура на семејство, двајца партнери, самохраните родители на едно дете самохрани родители на
на две или повеќе деца, денес купуваат помалку производи споредено со состојбата пред КОВИД-19.
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Споредено со состојбата пред КОВИД-19, дали би рекле дека Вие денес: N=1600
Kупувате повеќе производи од порано

6,4%

Kупувате помалку производи од порано

24,6%

Kупувате исто производи како порано
Не знам, не можам да проценам
Одбива да одговори

64,0%
4,2%
0,8%

Во однос на достапноста на производите што најчесто ги купуваат, седум од десет граѓани се изјасниле
дека маркетите се исто снабдени како претходно, 12,9% од граѓаните велат дека има и нови производи
кои се достапни низ маркетите, кои што претходно не се продавале. Во 8,5% од случаите испитаниците
забележале постоење на ист производ, но со ново име (бренд). Недостиг на некои од производите
што редовно ги купуваат е забележано во 6,3% од случаите.
Достапност на производи; Размислете за продуктите кои најчесто ги купувате во изминатата година.
Дали во маркетите вие забележувате: N=1600, можни се повеќе одговори
Маркетите се исто снабдени како и претходно

69,3%

Нови производи во маркетите, што претходно не се
продавале

12,9%

Постоење на истите производи, но со нов бренд/ име
Недостиг/Непостоење на некои од производите што
редовно ги купувате

8,5%
6,3%

Не знам, не можам да проценам
Одбива да одговри

10,4%
1,1%

Овој податок јасно потврдува дека не постои проблем со снабдувањето на основните производи и
дека генерално нема проблем со недостатоци.
Во однос на снабденоста на маркетите/продавниците, истражувањето покажа дека за високи 74,9%
од испитаниците, маркетите се снабдени исто како порано. За 9,5% од испитаниците маркетите се
снабдени помалку од порано, а 8,9% сметаат дека маркетите се снабдени повеќе од порано. Во однос
на социодемографските групи, се истакнуваат одговорите на испитаниците во Вардарскиот регион,
каде што 36% од испитаниците одговориле дека продавниците се снабдени помалку од порано во
однос на останатите региони.
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Споредено со периодот пред кризата, маркетите/продавниците во кои што вие вообичаено купувате се
снабдени: N=1600
74,9%

8,9%

9,5%

Повеќе од порано

Помалку од порано

6,4%
Исто како порано

Не знам, не можам да
проценам

Физичкото дистанцирање, намалување на работното време, карантинот и ограничениот контакт се
фундаментални за заштита на здравјето на луѓето и се предизвик за тоа како да се исполнат сите
потреби на луѓето и во време на пандемија. Резултатите од истражувањето покажуваат дека за
поголем дел од граѓаните не постои некаква услуга што повеќе ја нема на пазарот, која претходно
им била од посебно значење.

Достапност на услуги; Споредено со периодот пред КОВИД-19, дали денес постои некаква услуга што
повеќе ја нема на пазарот, а за вас претходно била од посебно значење? N=1600

73,6%

21,7%
2,8%
Да

1,9%
Не

Не знам

Одбива да одговори

Граѓаните кои се изјасниле на претходното прашање (2,8%) дека им недостасува некоја услуга што
повеќе ја нема на пазарот, со вкрстување на резултатите по пол, кај мажите и жените може да се
забележи дека на прво место заземаат туризмот и патувањата. На второ место кај мажите што им
недостасува е користењето на здравствените услуги, додека кај жените е работата на угостителските
објекти. На трето место и кај двата пола се посета на културни манифестации како услуги што им
недостасуваат.
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Достапност на услуги; Споредено со периодот пред КОВИД-19, дали денес постои некаква услуга што
повеќе ја нема на пазарот, а за вас претходно била од посебно значење? N=45, отворено прашање

Мажи
Туризам и патувања
Користење на
здравствени услуги
Културни манифестации
Работа на угостителски
објекти

Жени
Туризам и патувања
Работа на угостителски
објекти
Културни манифестации
Користење на
здравствени услуги

Земено во целина, може да се заклучи дека нема значителна промена во однос на достапноста на
производите и услугите кои им се потребни на граѓаните. Очекувано, турстичките услуги, настаните,
угостителските услуги и дел од здравственитее услуги кои во периодот беа недостапни заради
фокусирање на КОВИД-19, се оние кои се недоволно достапни и се’ уште се директно погодени од
кризата.
СЕТ3. Промена на цени
Пандемијата има потенцијал да доведе до трајни промени во побарувачката и понуда на стоки, а
посебно во синџирите на снабдување што ги пренесуваат тие стоки и суровини од производителите
кон потрошувачите низ целиот свет. Резултатите од истражувањето укажуваат дека 41,8% од
населението смета дека цените на производите што најчесто ги купуваат се зголемени, а 36,1% сметаат
дека цените на производите се непроменети. Само 0,8% одговориле дека цените се намалени, а 20,6%
не можат да проценат дали има промена на цените на проиводите. Во однос на регионите во
Североисточниот дел најголем дел од населението таму смета дека цените се зголемени во однос на
останатите региони. Поизразена промена (зголемување) на цените забележале граѓаните од урбаните
во однос на жителите во руралните средини. За оваа анализа е важно да се потенцира дека
перцепцијата може да се темели не де факто на зголемувањето на самите цени, туку и на
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ослабната куповна моќ на граѓаните која јасно се гледа низ сите параметри во истражувањето.
Согласно последните извештаи на Заводот за статистика каде месечно се следат трошоците за живот
и цени на мало, нема драстични промени во индексите. Сепак, проментите навики на купување,
повеќе на интернет и повеќе во помали локлани маркети, можно е да има одредено влијание односно
да се купуваат одредени произовди по повисоки цени.
Дали во изминатиот период забележавте промена во цените на производите кои што Вие најчесто ги
купувате? N=1600
Да, цените се намалени

0,8%

Да, цените се зголемени

41,8%

Цените се непроменети

36,1%

Не знам, не можам да проценам

Одбива да одговори

20,6%
0,6%

На следното отворено прашање на кое одговараат испитаниците кои сметаат дека цените се
зголемени. Овие испитаници одговориле дека постои зголемување на цените на прехранбените
производи генерално (35,3%). За 7,4% тоа се прехранбените производи и средствата за хигиена, а за
7% тоа се овошјето и зеленчукот. Став на 17% од оваа група граѓани е дека цените на речиси сите
производи зголемени.
Рековте дека забележавте промена во цените; На кои производи се однесува тоа конкретно? Цените се
зголемени N=671, отворено прашање
Цените се зголемени кај:

Прехранбени производи

35,3%

Речиси сите производи се поскапени

16,9%

Прехранбените производи и средствата за хигиена

7,4%

Овошје и зеленчук

7,0%

Средства за дезинфекција и хигиена

5,7%

Храна, лекови, гориво

3,5%

Шеќер, брашно, масло за готвење

3,4%

Македонските производи

2,8%

Месо и млечни производи

2,2%

Сувомеснати производи

1,4%

Лекови

1,1%

Без одговор

13,0%
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На следното прашање: „Споредено со периодот пред КОВИД-19, дали би рекле дека Вие денес
купувате повеќе производи за помалку пари, помалку производи за повеќе пари или купувате иста
количина на производи за исто пари?“, речиси половина од населението (47,2%) купуваат иста
количина на производи за исто пари како и пред пандемијата со КОВИД-19. Нешто помалку од нив,
односно 35,8% од испитаниците купуваат помалку производи за повеќе пари, додека само 2,9% од нив
купуваат повеќе производи за помалку пари. Останатите 12,9% не можат да проценат колкава е
вредноста на нивната потрошувачка кошничка. Во однос на одговорите на различните групи граѓани
според социо - демографските фактори, нема статистички значителни разлики во одговорите.
Споредено со периодот пред КОВИД-19, дали би рекле дека Вие денес: N=1600
Купувате повеќе прозводи за помалку
пари

2,9%

Купувате помалку производи за повеќе
пари

35,8%

Купувате иста количина на производи за
исто пари

47,2%

Не знам, не можам да проценам
Одбива да одговори

12,9%
1,3%

Како последица од глобалната здравствена криза, се јавуваат промени кои практично ги цртаат новите
контури на малопродажба, а тоа посебно во секторот на трговијата со храна. „Новата реалност“ ќе има
силно влијание врз профитабилноста на малопродажбата, меѓутоа доколку постојат ефективни
политики за стимулација на потрошувачката на граѓаните, би можеле да очекуваме дека глобалната
малопродажба ќе биде победник во кризата. Според наодите во истражувањето, граѓаните сметаат
дека цените се пораснати за голем број прехрамбени производи. Без разлика дали ова се должи на
реално зголемување, дали се должи само на перцепција заради намалената куповна моќ или пак е
резултат на променетите навики (зголемено купување во мали маркети каде цените се повисоки), факт
е дека граѓаните чувствуваат промени во цените. Ова секако ќе влијае и на навиките на купување,
количината на купени производи, како и изборот на самите производи, брендовите и видовите услуги
кои ќе се користат.

2. 7 КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ И ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
Користење на здравствени услуги
Последниот дел од прашалникот содржи прашања кои се однесуваат на користење на здравствените
услуги од страна на граѓаните во изминатите 3 месеци, како и изворите и средства на информирање
за коронавирусот од почетоците на кризата до сега.

44

На прашањето: „Дали во изминатиот период од 3 месеци Вие или член од вашето семејство
користевте здравствени услуги?“, повеќе од половина од ипитаниците (64,2%) не користеле
здравствена услуга во последните 3 месеци. Лично користеле зравствена услуга 19% од испитаниците,
а кај 16% од нив тоа го направил некој член од нивното семејство. Кај возрасната група над 65 години,
постои најголема искористеност на здравствените услуги во изминатите три месеци.
Дали во изминатиот период од 3 месеци Вие или член од вашето семејство користевте здравствени
услуги? N=1600

Да, јас лично

18,5%

Да, член од семејството

16,2%

Не
Не знам/Одбива да одговори

64,2%
1,1%

Од испитаниците што користеле лично некоја здравствена услуга или пак некој член од нивното
семејство, седум од десет испитаника таа услуга ја добиле во јавна здравствена установа, додека три
од десет во приватна здравствена установа.
Услугата што ја користевте беше направена од страна на: N=555, одговараат граѓани кои во изминатиот
период користеле здравствена услуга

Јавна здравствена установа

Приватна здравствена установа

71,3%

28,5%

Од исптаниците кои користеле здравствена услуга во последните 3 месеци, на прашањето: „Дали
некоја здравствена услуга ви беше оневозможена поради кризата?“, високи 81% одговориле
негативно, односно дека сите услуги им биле достапни и за време на пандемијата. За 14% од оние
испитаници што им била потребна здравствена услуга одговориле дека некои од услугите им биле
скратени/оневозможени поради кризата.
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Дали некоја здравствена услуга ви беше оневозможена поради кризата? N=555 одговараат граѓани кои во
изминатиот период користеле здравствена услуга
Да

13,8%

Не

80,6%

Не знам/ Одбива да одговори

5,6%

Во графиконот подолу се прикажани услугите што им биле оневозможени на дел од испитаниците во
истражувањето.

Оневозможена услуга: N=72
Специјалистички преглед

24,7%

Стоматолошка услуга

17,5%

Лабораториски тестови, прегледи

14,2%

Преглед, редовна контрола

11,7%

Преглед кај матичен лекар

10,1%

Лекување во болнички услови

9,2%

Хирушка интервенција
Детска ендокринологија
Упат за ревматологија, Државна болница

7,5%
2,7%
2,3%

Начин на информирање на граѓаните
Промената на начинот на живот, практикувањето на физичко дистанцирање и избегнување на
поголеми собири е секојдневие на поголемиот дел од населението. Ова влијае на нашите заедници,
економии, семејства и секојдневни активности, но и кон протекот на информациите и креирањето на
јавното мислење воопшто. Следниот сет на прашања ги опфаќа медиумските навики на населението
и најкористените извори на информирање за состојбата со пандемијата.
Телевизијата останува на прво место како навлијателен мас-медиум во Северна Македонија, кој
редовно го следат 73% од населението и покрај зголемување на бројот на достапноста на различни
комуникациски платформи и технологии, според резултатите од анкетата, телевизијата ја задржува
својата позиција на најчесто користен извор за информирање. На второ место за следење на
информации поврзаи со КОВИД-19 вирусот, 43% од граѓаните добиваат информации преку
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социјалните медиуми на дневна основа. Информирање преку веб-портали на дневна основа прави
32% од населението. Користењето на радиото и дневните весници, како извори на информации имаат
позиција на стагнација.
За информации поврзани КОВИД-19, Вие најчесто се информирате за состојбите и случувањата преку
N=1600
Секој ден

Многу често

Телевизија

Никогаш

12%

43%

Пријатели/Роднини/
Соседи

20%

27%

Веб-страни / вебпортали

Дневни весниици

Ретко

73%

Социјални медиуми

Радио

Често

31%

32%

14%
10%

21%

11%
8%

9%

10%

12%
15%

12%

8%

8% 6% 2%
21%

21%

16%

9%

26%

21%

5%

41%
57%

Главни извори за добивање информации поврзани со КОВИД-19, се вести на телевизија во 79,6% од
случаите, а 40,8% од граѓаните се информираат од прес-конференции на Владата на телевизија.
Информации преку преку Веб-портали на домашни медиуми и прес-конеференции на Владата но
преку социјалните медиуми добиваат околку 22% од граѓаните секој ден
Кои извори најчесто ги користите да се информирате за вести поврзани со КОВИД-19? N=1600, можни се
повеќе одговори
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Вести на ТВ

79,6%

Прес-конференции на Владата на ТВ

40,8%

Веб – портали на домашни медиуми

21,8%

Прес – конференции на Владата преку Социјални
медиуми

21,6%

Дебатни емисии
Фан страници на институции или министерства на
Социјални медиуми

19,4%
8,3%

Веб - портали на странски медиуми

6,1%

Официјални веб страни за вести поврзани со корона
вирусот

5,1%

Апликации

1,0%

Друго

0,8%

Не знам/ Одбива да одговори

0,6%

Улогата на медиумите, а според резултатите од истражувањето, особено на телевизијата како водечки
медиум во земјава и начинот на информирање денес е од посебно значење поради неколку причини.
Прво, спознавање на актуелната состојба за бројот на заразени во реално време е од особено значење
за населението. Второ, медиумите играат голема улога за јакнење на свеста на граѓаните за јавното
здравје како колективна одговорност во време на пандемија. Трето, медиумите примарно вршат
информирање за најновите медицински достигнувања и ефективните начини на заштита од зараза, па
затоа точноста и вистинитоста на овие информации се клучни во време на пандемија. Четврто и
последно, медиумите се тие што го информираат населението за состојбата во светот и во земјата, за
реакцијата на институциите, капацитетите, мерките и политиките што ги превзема државата за
справување со кризата, на дневна основа.
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