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ВОВЕД 

 

Појавата и ширењето на вирусот Covid-19 создаде сериозни 

проблеми за светската економија. Проблемите се како на страната на 

понудата, така и на страната на побарувачката. Имено, во услови на глобален 

систем на производство, каде што синџирите за снабдување се 

дисперзирани на многу локации низ светот, затворањето на границите и 

отежнaтото движење на стоките предизвикаа прекини во 

производствените врски и привремено закочување на производството на 

некои производи. Ние како увозно зависна земја, чие производство во голема 

мера е детерминирано од увоз на суровини, веднаш го почувствувавме тоа, 

особено во неколку сектори и индустрии како што се машинската, електро и 

автомобилската индустрија кои практично се зависни од компоненти и делови за 

производство од Кина.  

Не помалку важно е тоа што здравствената криза предизвика 

привремено стопирање на производните процеси на поголем дел од 

компаниите од анализираните сектори во периодот на месец март и април. 

Исто така, наметнатите вонредни околности ги примора компаниите да ги 

реорганизираат своите производни процеси со цел да го заштитат здравјето на 

своите вработени што секако го намали сериозно степенот на искористеност на 

производните капацитети во изминатиот период. 

Дополнително, најголем дел од странските компании од 

автомобилската индустрија во и надвор од ТИР зоните се интегрален дел 

на големи светски корпорации, што значи дека забавувањето и прекинот 

на производната активност на тие корпорации како резултат на глобалната 

криза веќе има влијание врз нивното работење. Колку ќе трае тој процес во 

голема мера ќе зависи од тоа колку брзо ќе се нормализира автомобилската 

индустрија во светски рамки. Но, не помалку погодени ќе бидат компаниите од 

металопреработувачката, машинската и електро иднустрија. Имено, најголем 

дел од нив се извозно ориентирани што значи дека забавувањето на странската 

побарувачката ќе значи забавување на нивниот извоз што автоматски ќе ги 

намали нивните приходи.  

Официјалните статистичките показатели за индустриското 

производство и извозот во месец март веќе ги потврдуваат очекувањата 

за сериозно забавување на производната и економската активност на 

анализираните сектори. Имено, во март е забележан пад на индустриското 

производство за цели 14.3%, додека падот на извозот е уште поголем и 

изнесува 26.8%. Она што е загрижувачки е тоа што освен  

металопреработувачката индустрија има има раст на индустриското 

производство во месец март, сите други сектори имаат сериозен пад. Овие 

негативни тенденци само ќе се интезивираат во наредниот период поради 
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фактот што сите очекувања се дека овие сектори ќе бидат најмногу погодени во 

следните два квартали од годината.  

Имајќи во предвид дека овие секотори имаат значае економски имапкт и 

влијание врз македонската економија укажува дека изработка на една ваква 

студија е исклучително значајна во квантификација на последиците од кризата 

и дефинирање на предлог политики во насока на амортизирање на негативните 

ефекти врз овие сектори.   

Всушнст, главната цел на оваа анализа е проценка на негативните 

ефекти и последиците од здравствено-економската криза предизвикана од 

Covid-19 вирусот врз метална, машинска, електро и автомобилска индустрија, 

проучување на нивната важност за македонската економија и дефинирање 

на предлог мерки за послесно и поефикасно справување со кризата со цел 

амторитизање на негативните ефекти во овие сектори со што и ударот врз 

целата економија би бил помал.  

За остварување на таа цел ќе бидат користени неколку методи и 

техники за анализа. Прво, ќе бидат систематизирани меѓународните 

искуства поврзани со трендовите и состојби во анализираните индустрии во 

услови на глобална криза на која сме денес сведоци. На тој начин ќе обезбедиме 

корисна основа во проценката на ефектите во нашата земја со оглед на фактот 

што овие сектори се силно извозно ориентирани и во голема мера се 

детерминирани од случувањата на глобалните пазари.  

Второ, ќе биде направена една сеопфатна секторска анализа на во 

периодот пред појавата на кризата со цел да се кванитифицира значење на 

анализираните сектори за националната економија. Ова е исклучително 

важно во изготвување на попрецизна проценка за тоа како ефектите од кризата 

врз овие сектори ќе се рефлектираат во македонската економија во периодот кој 

следи.  

Трето, ќе биде спроведено анкетно истражување на репрезентативни 

компании од анализираните сектори со проучување на состојбите и 

проблемите со кои се соочуваат компаниите во овој период, какви се ефектите 

од кризата врз нивното работење, дали се задоволни од мерките на владата и 

кои се евентуални предлог мерки кои можат да бидат во насока на 

амортизирање на негативните ефекти од кризата врз нивното работење. 

Четврто, како продлабочување на анкетното истражување ќе бидат 

спроведени интервјуа со повеќе претставници на најрепрезентативните 

компании од секој анализиран сектор и индустрија со кои ќе разговараме за 

актуелната состојба во нивните индустрии, за ефектите од кризата и начините 

како тие се обидуваат да го надминат овој период и околу нивните очекувања за 

текот на настаните во наредниот период.  
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1. МЕЃУНАРОДНИ ИСКУСТВА ЗА ЕФЕКТИТЕ ОД КРИЗАТА ВРЗ 

АНАЛИЗИРАНИТЕ СЕКТОРИ  

 

Трендот на намалување на продажбата на автомобили во 2019 година, 

беше само најава за забавувањата на автомобилска индустријата што се 

очекуваше во 2020 година и без да се случи кризата. Појавата на кризата само 

го зголеми тој негативен тренд што само во март предизвика драстичен пад на 

светската побарувачката за автомобиле. Таквиот пад се движи помеѓу 45-80% 

во различни земји од ЕУ, додека во САД за истиот месец има намалување на 

продажбата за околу 30%1. Прогнозите за продажбата на автомобили во април 

направени од страна на реномирани меѓународни институции вклучувајќи ја 

европската социјација на производители на автомобиле се навистина 

песимистички и претпоставките се дека побарувачката целосно ќе запре или ќе 

се сведе на минимум со оглед на фактот што трговците со нови автомобили и 

салоните во цела Европа се затворени.   

Тоа ќе има сериозни негативни ефекти врз оваа индустрија во следните 

неколку месеци бидејќи сите прогнози и превидувања се дека нејзиното 

опоравување ќе потрае и после кризата со оглед на фактот што побарувачката 

за автомобили нема да се опорави толку брзо.  

Само за илустрација, еден дел од побарувачката во Европа, особено во 

Германија ја генерираат компаниите кои купуваат службени возила, додека еден 

дел од побарувачката на автомобиле во САД е генерирана од рент а кар 

компаниите. Ова укажува дека голем дел од компаниите во другите сектори кои 

исто така нема да бидат поштедени од кризата ќе го одложат купувањето на 

возила годинава. Ништо поразлично нема да биде со побарувачката за возила 

од страна на рент а кар компаниите кои поради намалувањето на туристичките 

услуги и движењето на луѓето годинава ќе го намалат купувањето на возила. 

Дополнително, дел од домаќинствата како крајни потрошувачи на автомобили 

исто така ќе го одложат купувањето на нови автомобили, дел поради 

намалување на доходот, но и дел поради очигледното затегнување на 

кредитните услови од страна на банките за автомобилски кредити. 

Сето ова ќе ја влечи побарувачката на автомобили на глобално ниво, што 

според предвидувањата на некои светски агенции ќе се рефлектира со пад 

од околу 30% во 2020 година споредено со минатата година. Ова се разбира 

ќе биде голем удар врз оваа индустрија што ќе се рефлектира преку пад на 

производството и отпуштање на голем број на работници. Имено, некои 

првични прогнози укажуваат дека како резултат на кризата со Covid-19 вирусот 

и падот на автомобилската индустрија погодени се повеќе од 1 милиони 

вработени во ЕУ, што е околу 45% од вкупниот број на вработени во оваа 

индустрија. Овие проценки за бројот на загрозени работни места се само во 

автомобилската индустрија, производство на камиони, автобуси и други 

                                                           
1 ACEA - European Automobile Manufacturers' Association. 
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транспортни возила и опрема. Бројот на работни места кои ќе бидат загрозени 

како резултат на кризата е многу поголем ако се земат во предвид секторите кои 

се јавуваат како добавувачи на овие индустрии.  

Во табелата подолу се дадени проценки на пад на производството на 

автомобили и број на загрозени работни места во автомобилската 

индустрија порарди кризата со пандемијата предизвикана од корона кризата по 

одделни земји во рамките на ЕУ и Велика Британија. 

 

Табела 1. Број на загрозени работни места и загубено производство  

на автомобилската индустрија 

Земја Employees affected Production lost 

Австрија 14,307 16,865 

Белгија 30,000 30,306 

Хрватска 700 - 

Чешка 45,000 139,084 

Финска 4,500 16,327 

Франција 90,000 278,903 

Германија 568,518 498,010 

Унгарија 30,000 47,695 

Италија 69,382 108,595 

Холандија 13,500 26,986 

Полска 17,284 41,957 

Португалија 20,000 29,325 

Романија 20,000 68,673 

Словачка 20,000 85,419 

Словенија 2,890 16,414 

Шпанија 60,000 316,663 

Шведска 67,000 22,527 

Велика Британија 65,455 156,344 

ВКУПНО (ЕУ + ВБ) 1,138,536 1,900,093 

Извор: ACEA - European Automobile Manufacturers' Association 

 

Како што може да се забележи од табелата, најголема штета ќе претрпи 

Германија што е очигледно имајќи во предвид дека најголем дел од 

автомобилската индустрија во рамките на ЕУ е лоцирана токму во оваа земја. 

Дополнително, она што може да се види од овие проценки за ефектите од 

кризата врз автомобилската индустрија во Европа е дека не помалку погодени 

ќе бидат земјите од ЦИЕ. Имено, најголеми негативни ефекти се забележани во 

Чешка, Унгарија, Словачка и Полска каде се погодени повеќе од 100.000 работни 
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места. Во рамките на оваа анализа не е земена во предвид Македонија, но сепак 

имајќи во предвид дека компаниите од автомобилската индустрија во нашата 

земја се добавувачи на компаниите од ЕУ, посебно на германските 

производители е јасен показател дека очиглед е падот на производството и 

намалување на бројот на вработени и кај нас. 

Слична е состојбата во металопреработувачката, машинската и елекро 

индустрија. Имено, намалување на инвестициските и градежните активности, 

како и падот на побарувачката на други индустрии предизвикаа пад на 

металопреработувачката и машинската индустрија. Можеби падот кај нив е 

поблаг споредено со автомобилската индустрија, но истиот не е незначителен 

на глобално ниво.  

Она што е специфично е тоа што дел од металопреработувачката, 

електро и машинската индустрија се јавуваат како добавувачи на 

автомобилската индустрија што практично укажува дека падот на 

автомобилската индустрија дополнитeлно ќе ги повлече овие индустрии. Ова е 

исклучително случај со машинската и електро индустријата во Македонија кои 

се тесно поврзани со автомобилската индустрија што секако ќе се рефлектира 

негативно врз нив, осовено во делот на извозот. Од друга страна, 

металопреработувачката индустрија во најголема мера е поврзана со 

градежништвото, што истот така е погодено поради кризата. Тоа исто така ќе ги 

искомплицира работите во овој сектор, особено во делот на извозот на некои 

производи.  
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2. ЕМПИРИСКА АНАЛИЗА НА МЕТАЛНА, МАШИНСКА, ЕЛЕКТРО И 

АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА 

 

2.1 Број на деловни субјекти во анализираните сектори 

 

Во рамките на анализираните сектори во 2019 година се регистирани 

повеќе од  1.130 компании, од кои 831 компании во металопреработувачкиот 

сектор, 153 компании во машинскиот сектор, 102 компании во електро 

индустријата и 48 компании во автомобилската индустрија. Ако го земеме 

во предвид фактот дека во рамките на целата преработувачката индустрија има 

околу 8.362 компании, тоа значи дека околу 13.5% се од анализираните сектори. 

 

Табела 2. Број на деловни субјекти по одделни сектори и индустриски гранки 

СЕКТОРИ 
Број на 

компании 

1. Производство на фабрикувани метални производи, освен 
машини и опрема 831 

1.1 Производство на метални конструкции 289 

1.2 Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; 
металургија на прав 39 

1.3 Обработка и пресвлекување на метали; општи машински работи 248 

1.4 Производство на сечила, алати и метална опрема за општа 
намена 56 

1.5 Производство на останати фабрикувани метални производи 175 

2. Производство на електрична опрема 102 

2.1 Производство на електромотори, генератори, трансформатори и 
уреди за дистрибуција и контрола на електрична енергија 25 

2.2 Производство на батерии и акумулатори 1 

2.3 Производство на кабел  и електроинсталациски материјал 8 

2.4 Производство на електрична опрема за осветлување 18 

2.5 Производство на уреди за домаќинството 12 

2.6 Производство на друга електрична опрема 38 

3. Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место 153 

3.1 Производство на машини за општа намена 27 

3.2 Производство на алатни машини за обработка на метали и 
машински средства 9 

3.3 Производство на други машини за специјални (посебни) потреби 43 

4. Производство на моторни возила, приколки и полуприколки 43 

4.1 Производство на моторни возила 8 

4.2 Производство на каросерии за моторни возила,  производство на 
приколки и полуприколки 5 

4.3 Производство на делови и дополнителен прибор за моторни 
возила 30 

ВКУПНО 1.130 

Извор: Државен Завод за статистика на Македонија 
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Како што може да се забележи од табелата погоре, најголем број од 

компаниите во анализираните сектори доаѓаат од металопреработувачката и 

машниската индустрија. Дополнително, она што е интересен факт поврзан со 

бројот на деловни субјекти е тоа што во рамките на автомобилската индустрија 

како релативно нова индустрија кај нас има регистрирано вкупно 43 компании, 

при што, најголем дел од нив се во странска сопственост и се лоцирани во ТИР 

зони. 

 

2.2 Економски перформанси на анализираните сектори 

 

Она што е можеби поважно во секторската анализа е колку анализираните 

сектори креираат додадена вредност во македонската економија, колку е 

нивното релативно учество во преработувачката индустрија и БДП на земјата и 

какво е нивото на продуктивност на анализираните сектори. 

Во табелата подолу е презентирана додадена вредност што секој од 

анализираните сектори ја создава во економијата. 

 

Табела 3. Бруто додадена вредност по одделни сектори, во евра 

Опис 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

Производство на 
фабрикувани метални 
производи, освен машини и 
опрема 

43.626.016 46.601.626 54.065.041 69.503.735 66.163.072 

Производство на 
електрична опрема 

30.162.602 29.219.512 25.300.813 43.605.755 25.108.017 

Производство на машини и 
уреди, неспомнати на 
друго место 

117.609.756 153.138.211 133.772.358 140.255.070 145.336.250 

Производство на моторни 
возила, приколки и 
полуприколки 

69.024.390 84.406.504 131.430.894 178.280.340 180.373.981 

Производство на останата 
опрема за транспорт 

6.308.943 4.699.187 5.512.195 6.017.065 6.250.037 

Вкупна додадена 
вредност 

266.731.707 318.065.041 350.081.301 437.661.965 423.231.358 

  Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од ДЗС 

 

Како што може да се забележи од анализата, најголема бруто додадена 

вредност генерираат автомобилската и машинската индустрија. Имено, бруто 

додадената вредност на автомобилската индустрија во 2019 година 

достигнала 180 милиони евра, додека машинската индустрија генерирала 145 

милиони додадена вредност. Трет сектор од аспект на додадеба вредност е 

металопреаботувачкиот сектор кој во 2019 година генерирал 66 милиони 

евра. Најмало значење имаат електро индустријата со додадена вредност од 

25 милиони евра и производство на останата опрема за транспорт со 

додадена вредност од 6 милиони евра.  
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Истовремено, автомобилскиот и машинскиот секор имаат најголем 

годишен раст во периодот 2015-2019 година. Имено, автомобилската 

индустрија забележала зголемување на додадената вредност за цели 111 

милиони евра (од 69 милиони во 2015 година на 180 милиони во 2019 година), 

што е годишна просечна стапка на раст од 40%. Машинскиот сектор за истиот 

период има зголемување за 28 милиони евра (од 117 милиони во 2015 година 

на 145 милиони во 2019 година), што значи дека оваа индустрија растела со 

просечна годишна стапка од 6% во анализираниот период. Не помалку важен е 

растот на металопреработувачката индустрија која генерирала дополнителни 23 

милиони евра во 2019 година споредено со 2015 година, што значи просечна 

стапка на раст од 13%.  

Растот на поединечните сектори, особено на автомобилската и 

машинската индустрија придонесоа за значителен раст на вкупната додадена 

вредност на анализираните сектори. Имено, вкупната додадена вредност на 

анализираните сектори се зголемила од 266 милиони евра во 2015 година на 

423 милиони евра во 2019 година, што значи дека овие сеткори забележале 

просечен годишен раст од 15%.  

 

Слика 1. Додадена вредност на анализираните сектори и нивното   

релативно учество во преработувачката индустрија 

 
      Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од ДЗС 

 

Таквиот значителен раст имаше позитивно влијание во зголемување на 

релативното учество на анализираните сектори во вкупната преработувачката 

индустрија од 25% во 2015 година, на речиси 30% во 2019 година. Ова само 

покажува дека овие индустрии се водечките индустриски сектори во рамките на 

преработувачката индустри и истовремено имаат значајна улога во 

македонската економија.  

Имајќи во предвид дека преработувачката индустрија учествува со 12% 

во БДП на земјата, тоа укажува дека релативното учество на анализираните 
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сектори во БДП е 4.3% и има растечка тенденција во анализираниот период што 

е потврда за значањето на овие сектори за македонската економија во целина. 

 

Слика 2. Релативно учесто на анализираните сектори во БДП 

 
Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од ДЗС 

 

Придонесот на анализираните сектори во полнењето на буџетот преку 

плаќање на даноци и придонеси не е незначителен. Имено, вкупната вредност 

на придонеси за социјално-здравствено осигурување што компаниите во 

овие сектори ги плаќаат во Фондот за здравствено осигурување, Државниот 

пензиски фонд и Агенцијата за вработување во 2019 година изнесува 

502.261.168 денари . 

 

Слика 3. Вкупна вредност на придонеси за социјана-здравствено  

и пензиско осигурување на анализираните сектори, во денари 

 
Извор: Управа за Јавни Приходи 
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Најголемо учество имаат автомобилската индустрија (305.053.477 

денари) и металопреработувачката индустрија (111.896.510 денари) со 

оглед на фактот што овие две индустрии имаат најголем број на вработени. 

Дополнително, придонесот на анализираните сектори гледано од аспект 

на данок на добивка изнесува 289.519.077 денари во 2018 година како година 

за која имаме официјални податоци од УЈП, додека по однос на платен ДДВ 

изнесува 1.796.171.704 денари. Најголем учество во данокот на добивка има 

автомобилската индустрија со вкупно платен данок на добивка во 2018 година 

од 99.800.012 денари и металопреработувачката индустрија со вкупно 

платен данок на добивка за истата година од 99.800.012 денари. Од друга 

страна, кај данокот на додадена вредност најголемо релативно учество има 

металопреработувачката индустрија со 1.050.187.179 денари, електро 

индустријата со 374.294.787 денари и машинската индустрија со 303.264.505 

денари. Овде учеството на автомобилсата индустрија е помало затоа што 

најголем дел од автомобилската индустрија е извозно ориентирана и има многу 

мали приходи на домашниот пазар. 

Исто така, голем број на извозни компании плаќаат царини за увоз на 

машини и царини за увоз на репроматеријали и суровини потребни во нивните 

производни процеси што значи дополнителни средства кои влегуваат во Буџетот 

на земјата. 

 

2.3 Анализа на бројот на вработени и просечните плати во 

анализираните сектори 

 

Вкупниот број на вработени во анализираните сектори во 2019 година 

достигна 47.112 вработени. Најголем дел од овие вработени се во 

автомобилската индустрија или вкупно 28.523 вработени, при што, оваа 

индустрија има најголем број ново креирани работни места во последните 3 

години споредено со било кој друг сектор во економијата. Имено, во период 

2017-2019 година во автомобилската индустрија биле креирани повеќе од 16.000 

вработени што покажува дека оваа индустрија го достигнува својот најголем 

прогрес токму во последните години.  

Втор сектор од аспект на бројот на вработени е металопреработувачка 

индустрија или индустрија за фабрикувани метали која генерира повече од 

10.000 вработени. Слично како кај автомобилската индустрија и кај оваа 

индустрија е забележан значителен пораст на бројот на вработени. Имено, во 

периодот 2017-2019 година биле креирани приближно 4.000 нови работни места 

што значи стапка на раст на вработеноста во овој сектор изнесува 64% во 

анализираниот период. 

Машинската и електро индустријата креираат помал број на вработени 

или заедно околу 6.200 вработени, при што, трендот во последните неколку 

години е позитивен. Имено, во 2016 година вкупниот број на вработени во овие 

два сектори изнесувал околу 3.300 вработени за да истиот се искаќи на 6.800 

вработени во 2018 година.  
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Табела 4. Број на вработени во анализираните сектори 

Опис 2016 2017 
 

2018 
 

2019 

Производство на фабрикувани 
метални производи 6.294 6.464 

8.531 10.296 

Производство на електрична опрема 2.122 1.895 
4.492 3.723 

Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 1.233 1.386 

2.340 2.500 

Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 12.568 18.796 

23.964 28.523 

Производство на останата опрема за 
транспорт 499 441 

 
460 

 
480 

Поправка и инсталирање на машини 
и опрема 959 1021 

 
1553 

 
1600 

ВКУПНО 23.675 30.003 41.339 47.122 
  Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од ДЗС 

 

Ако бројот на вработени во анализираните сектори го споредиме со 

вкупниот број на вработени во преработувачката индустрија ќе дојдеме до 

заклучок дека овие сектори имат постојано зголемување на релативното учество 

и денес креираат околу 30% од вкупниот број на вработени во целата 

преработувачката индустрија што е само потврда за исклучителната важност на 

овие производни сектори за македонската економија.  

 

Слика 3. Број на вработени во анализираните сектори и нивното 

релативно учество во преработувачката индустрија 

 
Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од ДЗС 

 

На крај, не помалку важно е прашањето за нивото на продуктивност2 на 

анализираните сектори наспорти продуктивноста на ниво на цела 

преработувачката индустрија. Просечната продуктивност на анализираните 

                                                           
2 Продуктивноста ја мериме како однос помеѓу бруто додадената вредност во однос на бројот на 
работници што подразбира колку во просек секој работни генерира додадена вредност. 
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сектори во 2019 година изнесува приближно 9.000 евра по вработен, што е 

приблично на исто ниво со просечната продуктивност во целата 

преработувачката индустрија која изнесува 9.200 евра. Ова укажува дека со 

оглед на фактот што анализираните сектори се капитално и технолошки 

интезивни сектори се очекува да имаат многу поголема продуктивност. Сепак, 

тоа не е случај поради одредени специфики кои се карактеристички за 

автомобилската индустрија и еден дел од електро и машинската индустрија, а 

се однесуваат на фактот што најголем дел од додадената вредност на овие 

индустрии се создава во други земји. Тоа е така затоа што најголем дел од 

суровините во производните процеси на компаниите во овие сектори се увозни 

и дополнително дел од профитот на компаниите не се прикажуваат во земјата 

бидејќи производите не се извезуваат по полна пазарна цена. 

Од аспект на нивото на платите, може да констатираме дека истите се 

поголеми во однос на просечната месечна нето-плата во рамките на 

преработувачката индустрија која изнезува 23.359 денари и е приближно на 

ниво на просечната нето-плата во државата. Имено, просечната нето-плата во 

металопреработувачка индустрија во февруари 2020 година изнесува 24.514 

денари, во машинската индустрија 36.460 денари, во електро индустријата 

24.909 денари, во автомобилската индустрија изнесува 24.879 денрари и во 

производство на останата опрема за транспорт просечната нето-плата 

изнесува 38.671 денари. Она што исто така е позитивно е фактот што платите 

во анализираните индустрии во февруари 2020 година во однос на истиот месец 

претходната година забележале раст од повеќе од 15%, што значи дека овие 

индустрии имаа силе развоен потенцијал пред да се случи кризата. 

 

Слика 4. Нето-просечна плата по сектори во денари,  

февруари 2020 година 

 
Извор: Државен Завод за статистика 
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2.4 Извозни перформанси на анализираните индустрии 

 

Она што е значително во анализата на металната, машинската, електро и 

автомобилската индустрија е тоа што овие сектори се силно извозно 

ориентирани и тоа практично ја прави нејзината значајност за економијата 

дополнително важна. Имено, ако анализираме од аспект на бројот на извозни 

компании може да заклучиме дека дури 271 компанија од анализираните 

сектори има извозна активност, што е 24% од вкупниот број на активни 

компании во анализираните сектори, односно дури 18.5% од вкуpниот број на 

извозни компании во земјата доаѓаат од овие сектори. Доминантно учество 

имаат микро и мали претпријатија, но од аспект на вредноста на извозот 

поголемо учество имаат средните и големите претпријатија. 

Најголем број на извозни компании има во металопреработувачката 

индустрија или 158 компании, додека најмал број во автомобилската 

индустрија и производство на транспорта опрема или 29 компании од кои 

најголем дел се странски компании лоцирани во ТИР зоните. Но она што треба 

да го имаме во предвид дека некои компании кои немаат директна извозна 

активност, на пример во автомобилската индустрија, работат како добавувачи 

на други извозни компании во секторот што значи дека на некој начин имаат 

индиректен извоз. 

 Гледано низ призмата на релативно учество во извозот на анализираните 

индустрии во однос на вкупниот извоз на земјата, бројките се уште 

позабележителни. Имено, вкупниот извоз на анализираните сектори во 2019 

година изнесува 2.092 милиони евра што е речиси 36% од вкупниот извоз на 

земјата.  

 

Слика 3. Извозна структура на Македонија по индустрии, 2019 година 

 
Извор: Пресметка на авторот врз база на податоци од Државен завод за статистика 
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Табела 5. Извозни перформанси на анализираните сектори 

Извор: Сопствени пресметки врз база на податоци од ДЗС 

 

Најголемо поединечно учество има електро индустријата со извоз од 

862 милиони евра, што во најголема мера се должи на извозот на производот 

“сетовите на спроводници за палање на мотори со внатрешно согорување” коj 

изнесува 615 милиони евра.  

Втора извозен сектор е машинската индустрија чии извоз во 2019 година 

изнесува 677 милиони евра што во најголема мера се должи на извозот на 

производот “апарати за филтрирање и пречистување на гасови на мотори со 

внатрешно согорување” коj изнесува 480 милиони евра.  

Секторот за производство на моторни возила и транспортна опрема 

има извоз од 321 милиони евра што во најголема мера се должи на извоз на 

автобуси, додека металопреработувачката индустрија има извоз од 231 милиони 

евра од кои најголемо учество има извозот на цевки и профили со извозна 

вредност која надминува повеќе од 150 милиони евра. 

Оваа анализа укажува дека и покрај фактот што овие сектори имаа голема 

извозна вредност и значајно релативно учество во вкупниот извоз на земјата, 

сепак постои силна извозна концентрација. Имено, топ 10-те најизвезувани 

производи во вкупниот извоз на одделни сектори учествуваат со повеќе од 90%, 

што значи дека пад на извозот на неколку производи може да повлече сериозен 

пад на извозот на цела индустрија, нешто на што сме веќе сведоци во месец 

март. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индустрија Вредност на 
извоз, евра 

Релативно 
учество, % 

Број на 
извозни 

компании 

Топ 10 
извозни 

производи 

Фабрикувани метали 
231.757.005 3,96 

 
158 

 
92,3 

Машинска 677.230.007 11.6 48 95.8 

Електро 862.598.393 14,7 36 92 

Моторни возила и 
транспорта опрема  321.103.388 5,48 

 
29 

 
96.8 

ВКУПНО 2.092.688.793 35,74 271 / 
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3. ЕФЕКТИ ОД КРИЗАТА ВРЗ АНАЛИЗИРАНИТЕ СЕКТОРТИ И ПРЕДЛОГ 

ПОЛИТИКИ 

 

Во моментот македонската економија поминува низ еден исклучително 

тежек период поради кризата предизвикана од пандемијата со корона вирусот. 

Новите проекции за стапката на раст за 2020 година се дека ќе завршиме со 

рецесија која ќе се движи од 3.4-4% што ќе значи сериозно намалување на 

економската активност со оглед дека проектираната стапка на раст на почетокот 

на година изнесување 3.8%. Она што е навистина загрижувачки е фактот што 

извозот во месец март бележи пад за 26.8%, додека производство во 

преработувачката индустрија има пад од 14.3%.  

Оваа криза нема да ги одмине ниту металната, електро, машинската и 

автомобилската индустрија. Имено, освен металопреработувачката индустрија 

која во месец март бележи раст на производството од 9.8% или од 11.2% во 

првиот квартал од 2020 година, сите други сектори имаат пад на индустриското 

производство. Машинската индустрија во март бележи огромен пад на 

индустриското производство од 36.2%, електро индустријата бележи пад 

од 30.7%, додека автомобилската индустрија бележи пад во истиот месец за 

16.6%. Овие негативни тенденции сигурно дека нема брзо да се променат во 

позитивна насока следните неколку месеци, напротив ако се следат светските 

трендови тогаш голема е веројатност тие само да се продлабочат во вториот и 

третиот квартал од годината. 

Со цел да направиме детална квантификација и проценка како кризата ќе 

се рефлектира врз анализираните сектори од аспект на намалување на приходи, 

извоз, вработеноста и други аспекти од работењето, како и со цел да ги 

процениме очекувањата на компаниите и нивните предлог мерки кои можат да 

им помогнат во премостување на кризата, беше спроведено анкетно 

истражување и беа интервјуирани повеќе менаџери и претставници на компании 

од анализираните сектори.  

 

3.1 Резултати и заклучоци од анкетното истражување 

 

Во рамките на анкетното истражување беше дефиниран прашалник 

составен од 25 структурни прашања во насока на анализа на првичните 

ефекти од кризата врз работењето на компаниите од анализираните сектори 

гледано низ призмата на обемот на производство, реализирани приходи, извоз, 

вработени, ликвидност и сл. Дополнително, дел од прашањата се однесуваа на 

проценка на мерките што Владата до сега ги донесе, колку од истите се 

апликативни за анализираните сектори, дали компаниите ги користат или имаат 

во план да аплицираат за истите, и кои се евентуални предлог мерки што самите 

компании би ги предложиле до креаторите на економски политики во насока на 

полесно пребродување на кризата.  
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Самиот прашалник беше доставен до повеќе од 130 мали, средни и 

големи компании од металопреработувачка, електро, машинска и 

автомобилска индустрија, при што, 46 компании одговориле целосно на 

прашалникот, што укажува на прилично добра респонзивност и доволна 

репрезентативност на заклучоците од самото истражување.  

Од компаниите кои одговориле дури 20 компании се мали претпријатија 

до 50 вработени, 10 микро претпријатија до 10 вработени, 7 средни 

претпријатија до 250 вреаботени и само 5 големи претпријатија со над 250 

вработени. Ова практично ја отсликува реалната состојба на структурата на 

анализираните сектори од аспект на големината на компаниите.  

Дополнително, најголем дел од компаниите доаѓаат од скопскиот регион 

или повеќе од половина, додека останатиот дел се компаниите кои се од 

различни региони на државата како што се источниот, вардарскиот, 

југозападниот, пелагонискиот и останатите региони. 

 

 

 

Резултатите од спроведеното анкетно истражувања укажуваат дека овие 

сектори нема да бидат заобиколени од кризата, односно истите ќе имаат силни 

негативни ефекти. Речиси сите компании посочуваат дека кризата ќе има 

влијание врз намалување на нивните приходи од работењето.  

Она што е загрижувачки е дека 80% од компании посочиле дека тоа 

намалување на приходите ќе биде поголемо од 20% во 2020 година 

споредено со минатата година што практично соодејствува со официјалните 

податоци на Државниот Завод за статистика кои се однесуваат на индустриското 

производство за првиот квартал од 2020 година.  

Сепак, согласно добиените резултати многу поголем пад на приходите 

очекуваат средните и големите компании, споредено со микро и малите 

компании. Тоа е можеби така затоа што средните и големите компании како 

многу повеќе извозно ориентирани се поосетливи на падот на светската 

побарувачка со оглед дека се врзани во некои глобални ланци на снабдување 

на големи корпорации кои поради кризата се соочуваат со сериозни проблеми. 
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Со оглед на фактот што најголем дел од анкетираните компании се 

извозно ориентирани (повеќе од 80%), најголем дел од намалувањето на 

приходите според нив ќе биде резултат на намалување на извозот. Имено, 

дури 81% од извозните компании посочиле дека кризата има делумно или 

силно негативно влијание врз нивниот извоз што е потврда на 

констатацијата дека најголемиот удар од кризата врз анализираните сектори се 

должи на намалување на извозот поради одложување/откажување на склучени 

нарачки/договори со странски партнери. 

 

 

 

Меѓутоа, она што е дополнителен проблем за компаниите предизвикан од 

затворање на границите и отежнатиот транспорт поради кризата е забавување 

и доценење на увозот на репроматеријали. Имено, најголем дел од 

компаниите кои имаат увоз на суровини и материјали (дури 80%) посочиле 

дека кризата има негативно влијание врз нормално одвивање на увозот што 
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де факто се рефлектира врз достапноста на репро материјали и зголемување на 

нивната цена. 

 

 

 

Дополнително, голем дел од анкетираните компании (74%) посочуваат 

дека кризата има негативно влијание врз целокупниот логистички, 

дистрибутивен и транспортен процес што де факто повлекува сериозни 

проблеми во целокупниот производен процес. Тоа е надополнето со проблемите 

кои компаниите ги посочуваат во делот на нормално одвивање на 

административните работи со државните органи/институции. Имено, дури 50% 

од компаниите посочиле дека имаат проблеми во обезбедување на потребни 

документи од државните институции што значи дека тоа е уште еден товар за 

компаниите поврзани со неедостигот на институционален капацитет на 

државните органи во услови на вонредна состојба. 

 

 

 

Сите овие потешкотии со кои се соочуваат компаниите поради кризата 

предизвикана од пандемијата со COVID-19 вирусот неизбежно ќе имаат влијание 

врз зголемување на трошоците на компаниите и намалување на нивната 
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продуктивност. Имено, дури 90% од компаниите посочиле дека кризата ќе има 

делумно или силно влијание врз продуктивноста во нивното работење. 

 

 

 

Особено компаниите посочуваа дека нивниот профит значително ќе 

се намали како резултата на кризата што е очекувано имајќи во предвид дека 

нивната продуктивност опаѓа, растат фиксните трошоци поради намалениот 

обем на производство, но истовремено растат и трошоците на фирмите заради 

обезбедување на специфичните здравствени услови и прилагодениот начин на 

организирање на производството и целокупната работа на самите компании. 

Имено, од вкупниот број на анкетирани компании, дури 80% посочиле дека 

кризата ќе предизвика намалување на нивната профитабилност за повеќе од 

20%, од кои над 50% одговориле дека очекуваат намалување на нивната 

профитабилност во 2020 година споредено со претходната година за повеќе од 

40%. 

 

 

 

Сепак, она што е исклучително важно е фактот што еден значаен дел од 

компаниите и покрај негативни ефекти од кризата гледани низ призмата на 
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намалување на приходите и зголемување на трошоците посочуваат дека нема 

да отпуштат голем број од своите вработени.  

 

 

Имено, дури 40% од компаниите посочиле дека нема воопшто да 

отпуштаат вработени, додека 26% одговориле дека кризата ќе предизвика 

намалување на нивните вработени до 20%. Се разбира, поради сериозноста 

на кризата дел од компаниите посочиле дека ќе има значително редуцирање на 

своите вработени, што кај 17% од анкетираните компании би било кратење на 

бројот на вработени поголемо од 40%. 

Дополнително, поголем дел од компаниите посочиле дека ефектите од 

кризата имаат влијание врз нивната ликвидност. Имено, дури 74% од 

компаниите укажале на делумно или силно негативно влијание на кризата 

врз нивната ликвидност, додека само 5% од компаниите посочиле дека 

кризата нема никакво влијание врз нивната ликвидност. Дополнително, според 

резултатите од анкетата поголем проблем со ликвидноста посочиле малите 

компании споредено со средните и големите што е очекувано имајќи во предвид 

дека големите компании имаат постабилни извори за финансирање споредено 

со малите компании.   

Она што е исто така загрижувачки што голем дел од компаниите очекуваат 

дополнителни проблеми со ликвидноста во наредниот период. Имено, дури 61% 

од компаниите очекуваат проблеми со ликвидноста во наредните 30-180 

денови, што се потврдува со фактот што значаен дел од компаниите посочиле 

дека веќе имаат проблеми со наплата на побарувањата поради кризата.  

Практично, 85% од компаниите одговориле дека кризата имаат делумно 

или силно влијание врз наплата на нивните побарувања што се разбира 

дека повлекува сериозна опасност од нарушување на нивото на ликвидност на 

самите компании.  
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Временскиот период на траење на самата криза ќе има големо влијание 

врз потребното време на компаниите да се вратат во нормала. Имено, во случај 

кризата да трае до јуни, најголем дел од компаниите или 70% одговориле 

дека ќе им биде потребно најмногу 6 месеци да се вратат во нормала.  

Од друга страна, во случај кризата да се пролонгира до крајот на 

годината очекувањата на компаниите за времето кое ќе им биде потребно 

да се вратат во нормала е значително подолго. Имено, во таков случај само 

39% од компаниите посочиле дека ќе им биде потребно до 6 месеци да се 

вратат во нормала, наспорти поголемиот број на компании (повеќе од 55%) кои 

одговориле дека ќе им биде потребно значително подолго време (од 6 до 12 

месеци) да се вратат на вообичаеното ниво на работа.  

 

 

 

Од аспект на мерките кои Владата до сега ги донесе во рамките на т.н. 

прв и втор пакет на антикризни мерки, најголем дел од компаниите посочиле 

дека се делумни задоволни (48%) или дека воопшто не се задоволни (41%) 

од истите, додека само мал дел (10%) се изјасниле дека се задоволни од истите. 

Ова практично се потврдува со фактот што 20% од компаниите одговориле дека 
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не гледаат интерес да аплицираат за мерките, додека 28% одговориле дека 

нема да аплицираат затоа што не ги исполнуваат условите. Останатиот дел 

од компаниите или околу 43% се одговориле дека планираат да аплицираат за 

мерките. 

 

 

 

Во контекст на потенцијални предлог мерки кои компаниите сметаат 

дека ќе им бидат од помош во премостување на кризата и амортизирање на 

негативните ефекти од истата, мерката за субвенционирање на дел од 

платите на вработените е најприфатлива мерка за компаниите. Не помалку 

важен предлог на компаниите е обезбедување на бескаматни кредитни 

линии, заеми со ниски камати и други олеснувања во кредитните услови 

спрема компаниите. На крај, дел од компаниите сметаат дека во периодот на 

кризата е потребно да се намали даночното оптоварувања и јавни давачки.  

Сите овие предлози на компаниите се во корелација со адресираните 

проблеми од нивна страна, особено во делот на намалување на приходите и 

зголемување на трошоците што ќе има директно влијание врз профитабилноста 

на самите компании, како и опасноста од нарушување на ликвидноста поради 

нарушување на процесот на нормалната наплата на побарувањата. 

 

3.2 Резултати и заклучоци од спроведените интервјуа 

 

Втората алатка која беше користена со цел креирања на целосна и 

објективна слика за ефектите од кризата врз анализираните сектори е интервју. 

Имено, во рамките на самото истражувања беа спроведени телефонски 

интервјуа со 12 менаџери или претставници3 на компании од 

металопреработувачка, машинска, електро и автомибилска индустрија.  

                                                           

3 1) Виктор Мизо – Костел Охрид; 2) Аврам Стојчевски – Ванхул Скопје; 3) Боријан Борозанов – 
Аптив Скопје; 4) Горан Антевски – Раде Кончар ТЕП Скопје, 5) Славчо Адревски – Братство Инокс 
Охрид, 6) Александар Сеизов – АгроБар Виница, 7) Дарко Тасев – ТМ Штип, 8)  Владо Анчев – 
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Интервјуата беа спроведени во насока на детално разгледување на 

состојбите во одделните анализирани сектори согласно големината на самите 

компании. За таа цел, селекцијата на компаниите чии претставници ќе бидат 

интервјуирани е базирана на неколку критериуми: 1) застапеност на сите 

поединечни сектори (металопреработувачки, машински, електро и 

автомобилски сектор), 2) застапеност на компании со различна големина 

(мали, средни и големи компании), и 3) застапеноста на домашни и странски 

компании. 

Фокусот на интервјуата беше во насока на осознавање на перидот кога 

компаниите ги почуствувале првите ефекти од кризата, како се справуваат со 

кризата во делот на ре-организирање на своето работење и прилагодување на 

новите услови, какви се нивните прогнози и сценарија за ефектите од кризата и 

временскиот период потребен за нормализирање на работата, дали користат 

или планираат да аплицираат за мерките на Владата и кои се евентуални 

предлог политики кои можат да им помогнат на анализираните сектори во 

послесно надминување на кризата и последиците од истата.  

Резултатите од направените интервјуа водат кон неколку корисни 

заклучоци кои можат да ја дообјаснат сликата за ефектите од кризата врз 

анализираните сектори која е базирана на резултатите од спроведеното анкетно 

истражување и предлог политиките насочени кон поддршка на анализираните 

сектори.  

Имено, првиот заклучок е во насока дека постои одредени 

специфичност поврзана со последиците од кризата во зависност од 

секторите. Практично, согласно укажувањата од страна на интервјуираните 

претставници на селектираните компании најголеми негативни ефекти се 

очекува да имаат компаниите во автомобилскиот сектор поради намалената 

светска побарувачка за автомобили и автобуси. Нешто помалку погодени ќе 

бидат компаниите од металопреработувачкиот сектор, а најмалку погодени 

се очекува да бидат компаниите од електро индустријата.  

Дополнително, во делот на ефектите од кризата повеќе погодени ќе 

бидат големите компании и оние кои се во најголем дел извозно 

ориентирани, додека помалите компании како пофлексибилни предвидуваат 

релативно полесно пребродување на кризата со оглед дека дел од нив се врзани 

како добавувачи на домашни големи компании. 

Сепак, компаниите немаат точна проекција за евентуални сценарија 

поврзани со падот на приходите до крајот на годината. Дел од нив имаат 

веќе откажани нарачки од своите клиенти, но сепак не може со сигурност да 

проценат колку ќе бидат силината на кризата до крајот на годината. 

Од аспект на периодот кога биле почуствувани првите ефекти од кризата, 

поголем дел од компаниите ги почуствувале првите ефекти во втората 

половина на март, при што, првичните ефекти ги проценуваат на пад на 

приходите за помалку од 20% споредено реализациите претходната година. 

                                                           
Брако Велес; 9) Иле Николов – Актива Штип; 10) Горан Петрески – ТИМ Инженеринг Кичево; 11) 
Костадин Николовски - Даркос Скопје; 12) Марта Наумовска Грнарова - Завар Скопје.  
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Сепак, она што е повеќе загрижувачки е дека најсилните ефекти од кризата ги 

очекуваат во вториот и третиот квартал, додека опоравување и нормализирање 

на состојбите очекуваат кон крајот на годината и почетокот на следната.  

За справување со кризата некои компании направиле реорганизација 

на своето производство во смени, реорганизирање на работниците и нивна 

евентуална преквалификација согласно тековните потреби и нарачки, 

редуцирање на бројот на вработени со предверемно користење на 

регуларниот одмор или со пуштање на принуден одмор. Дел од компаниите 

го посветуваат времето за едукација и доквалификација на своите вработени.  

Во делот на премостување на проблемите со намалената ликвидност 

поради кризата има одредени специфичности помеѓу странските и домашните 

компании. Имено, поголем дел од странските компании ќе бидат времено 

финансирани од своите матични компании, додека домашните компании 

финансиското премостување ќе мора да го обезбедат со користење на 

регуларни банкарски кредити, репрограмирање на веќе постоечките 

кредитни линии или евентуално кредити линии со поволни услови 

обезбедени преку Развојната Банка. Но најголем дел од тие кредити се со цел 

премостување на кризата и покривање на трошоците за обртни средства, додека 

компаниите кои имале инвестициски планови за оваа година дефинитивно ги 

одложуваат за следната година. 

Се разбира дека сето ова има влијание врз трошоците и профитабилноста 

на компаниите. Имено, сите компании посочуваат дека трошоците во овој 

период бележат тренд на зголемување поради неколку причини. Прво, 

поради порастот на фиксните трошоци што е резултат на помала искористеност 

на производните капацитети. Второ, поради зголемени трошоци поврзани со 

прекини и отежнувања во доставата на суровини и репроматеријали. Трето, 

поради трошоци поврзани со исплата значително помала продуктивност и 

потребата од обезбедување на специфични услови за работа согласно 

препораките за поголема здрасвтена и санитарна заштита.  

Она што е генерално заедничко за сите компании е дека не планираат 

отпуштање на своите вработени, особено тоа е случај за компаниите со помал 

број на вработени. Истовремено, поголемите компании кои очекуваат поголем 

удар од кризата не ја исклучуваат оваа можност, но посочуваат дека тоа ќе биде 

последната опција. Дополнително, во случај на отпуштање тоа би било кај оние 

вработени со договор на дело и без некои поголеми квалификации, додека 

повеќе од сигурно ќе ги задржат оние вработени со поголемо искуство и 

специфични квалификации со оглед дека пред кризата најголем дел од 

компаниите се соочуваа со недостиг на квалификувана работна сила. Дел од 

компаниите имаат инвестираното во градење на тој кадар во изминатиот период, 

па во таа насока нивното отпуштање би ги чинело многу повеќе. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕДЛОГ ПОЛИТИКИ 

 

Врз база на спроведеното анкетно истражување за последиците од 

кризата и телефонските интервјуа со претставници на компании од 

анализираните сектори може да заклчучиме дека металопреработувачката, 

машинската, електро и автомобилската индустрија се соочуваат со 

сериозни негативни ефекти од кризата кои многу веројатно дека ќе се 

продлабочат во следните три квартали од годината.  

Имено, освен металопреработувачката индустрија која во месец март 

бележи раст на производството од 9.8% или од 11.2% во првиот квартал од 

2020 година, сите други сектори имаат пад на индустриското производство. 

Машинската индустрија во март бележи огромен пад на индустриското 

производство од 36.2%, електро индустријата бележи пад од 30.7%, додека 

автомобилската индустрија бележи пад во истиот месец за 16.6%.  

Падот на производството на анализираните сектори во месец март е 

резултат на одложување на нарачките од странските партнери поради кризата и 

падот на светската побарувачка, како и поради отежнатите услови за работа 

предизвикани од пандемијата со корона вирусот. Имено, падот на извозот на 

стоки во месец март изнесува 26.8%, додека извозот во првиот квартал 

бележи пад од 8.1%.  

Истовремено, најголем пад на извозот во првиот квартал е забележан 

кај преработувачката индустрија од 9%, додека извозот на машини и 

транспортни уреди има пад во првиот квартал од 13%, што значи дека овие 

негативни тендеции во месец март се значително поголеми. Она што е 

загрижувачки е дека овие негативни тенденции сигурно дека нема брзо да се 

променат во позитивна насока следните неколку месеци, напротив ако се следат 

светските трендови и очекувањата на извозните компании во земјата тогаш 

голема е веројатноста дека тие негативни трендови само ќе се продлабочат во 

вториот и третиот квартал од годината. 

Последиците од кризата во анализираните сектори ќе имаат сериозни 

ефекти врз целокупната економија имајќи во предвид дека нивното значење за 

македонската економија гледано од аспект на повеќе индикаторти како што се 

релативното учество во преработувачката индустрија и БДП, извозот, бројот на 

вработени, даноци и други параментри е исклучително значајно.  

Имено, резултатите од секторската анализа укажуваат дека релативното 

учество на анализираните сектори во вкупната преработувачката 

индустрија е речиси 30%, што значи повеќе од 4% од БДП на земјата. Ова само 

покажува дека овие индустрии се водечките индустриски сектори во рамките на 

преработувачката индустри и истовремено имаат значајна улога во 

македонската економија. Дополнително, значењето на анализираните сектори е 

уште позначајно гледано низ призмата на нивното релативно учество во 

вкупниот извоз на земјата. Имено, вкупниот извоз на анализираните сектори 
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во 2019 година изнесува 2.092 милиони евра што е речиси 36% или повече од 

една третина од вкупниот извоз на земјата. 

Од аспект на бројот на вработени, овие сектори се исто така исклучително 

значајни за македонската економија. Имено, бројот на вработени во 2019 

година достигнал 47.112 вработени. Најголем дел од овие вработени се во 

автомобилската индустрија или вкупно 28.523 вработени, при што, оваа 

индустрија има најголем број ново креирани работни места во последните 3 

години споредено со било кој друг сектор во економијата. Имено, во период 

2017-2019 година во автомобилската индустрија биле креирани повеќе од 

16.000 вработени што покажува дека оваа индустрија го достигнува својот 

најголем прогрес токму во последните години.  

Дополнително, просечната нето-плата во анализираните индустрии е 

повисока е просечната месечна плата во преработувачката индустрија која во 

2019 година изнесува 21.450 денари . Имено, металопреработувачка 

индустрија во февруари 2020 година изнесува 23.359 денари, во машинската 

индустрија 36.460 денари, во електро индустријата 24.909 денари, во 

автомобилската индустрија изнесува 24.879 денари и производство на 

останата опрема за транспорт просечната нето-плата изнесува 28.671 

денари. Она што е поважно дека платите во овие индустрии во изминатите 

години бележат континуиран раст (само во февруари 2020 просечната плата во 

анализираните сектори е зголемена за 15% споредено со истиот месец лани), 

што значи дека овие индустрии имаа силе развоен потенцијал пред да се случи 

кризата. 

Фактот што овие сектори се исклучително знајачајни за економијата 

укажува дека креаторите на политики треба да имаат посебен пристап во 

креирање на поддршка за компаниите во овие сектори со цел последиците од 

кризата да бидат амортизирани со помали негативни ефекти. Она што е значајно 

што компаниите до сега правеа напори со сопствени ресурси и средства да ги 

амортизираат првичните последици од намаленото производстви и приходи со 

цел да ги задржат своите вработени. Дел од нив ги пуштија на принуден одмор 

со сопствено покривање на трошоците за плати, додека некои компании го 

искористија овој период кога производството е намалено за обука и 

доквалификација на своите вработени. 

Всушност, таквите напорти на компании овозможија во овие неколку 

месеци да се зачуваат најголем дел од работните места што на некој начин е 

придонес во полесно справување со кризата и помали последници за 

целокупната економија. Сепак, за да можат ова да го одржат компаниите во 

следниот период во услови кога нивното производство и извоз е значително 

намалено и кога се нарушени нивните финаниски текови и ливкидноста потребна 

е сериозна поддршка на државата4.  

                                                           
4 Резултатите од спроведеното анкетно истражување укажува дека дури 80% од анкетираните 
компании ќе се соочат со пад на приходите и извозот за повеќе од 20%, при што, поголем дел 
од нив посочуваат проблеми со неликвидност и пад на профитабилноста поради зголемување 
на трошоците во вакви вонредни услови. 
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Поради сите овие проблеми со кои се соочуваат компаниите во овие 

индустрии и кои проблеми автоматски ќе се рефлектираат негативно врз 

македонската економија потребно е креирање на мерки кои ќе им помогна во 

премостување на ваквата состојба. Таквата поддршка на државата треба да 

биде во насока на мерки за зачувување на ликвидноста на компаниите, 

зачувување на работните места, како и олеснување на работењето на 

компаниите и намалување на нивните трошоци.  

Со цел таквите мерки да соодвејствуваат со проблемите и реалните 

потреби на компаниите беа спроведени интервјуа со повеќе претставници на 

репрезентативни компании од анализираните сектори и беше отворена 

дискусија на онлајн состанок на Здружението за метална, машинска, електро и 

автомобилска индустрија.  

Систематизираните предлог мерки кои би им помогнале на компаниите 

во премостување на кризата согласно направените интервјуа со претставниците 

на компаниите и согласно  се презентирани подолу:  

1) Поддршка на државата во исплата на плати за вработените во 

извозните компании кои ќе забележат пад на приходите за повеќе од 30%, со тоа 

што таа поддршка би била исклучително значајна во наредните неколку месеци 

кога се очекува најголемиот удар за овие сектори. Таквата поддршка преку 

субвенционирање на дел од платите на вработените во погодените компании од 

овие сектори ќе биде исклучително значајна во одржување на кондицијата на 

компании и спас на работни места, особено на квалификувани работни места. 

Тоа е исклучително важно понатаму во процесот на опоравување со оглед на 

фактот што најголем удар овие сектори ќе имаат во вториот и третиот квартал 

по што се очекува постепено опоравување. 

2) Обезбедување на поволни кредитни линии преку Банката за Развој 

со цел одржување на ликвидноста на компаниите во анализираните сектори, 

олеснување на пристапот за финансии за финансирање на инвестициски 

проекти кои ќе бидат во насока на зголемување на извозната конкурентност, 

вклучително и обезбедување на гаранции, откуп на извозни побарувања, 

царински долгови и слично. 

3) Сериозно разгледување на можноста за усогласување и намалување 

на царинските стапки на ниво на царинските стапки за увоз во ЕУ. Ова е 

исклучително важно имајќи во предвид дека дел од компаниите плаќаат високо 

царини за увоз на суровини и репроматеријали со потекло надвор од ЕУ што 

значително го поскапува нивниот процес на производство. Во делот на 

царините, сериозно треба да се размисли за намалување на царините за 

машини од земји надвор од ЕУ. Тоа може да биде силен импулс за компаниите 

во нивната технолошка модернизација и производна надградба. 

4) Промена на начинот на пресметка и наплата на ДДВ при увоз на 

материјали и суровини кои се користат во производство и извоз на производи. 

На тој начин, ќе се намалат средствата кои компаниите ги плаќаат однапред за 

ДДВ, а чекаат за поврат повеќе месеци. Тоа се разбира ќе влијае позитивно 
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паричните текови и ќе им помогне на компаниите да ја зголемат својата 

ликвидност, особено во вакви услови кога таа е значително нарушена. 

4) Олеснување на сите бирократски процедури во вакви услови и 

истовремено зголемување на кооперативноста на надлежните институции кон 

компаниите со цел намалување на административно-бирократските бариери со 

кои се соочуваат компаниите, вклучувајќи ги и оние во ТИР зоните.  

5) Разгледување на можноста за измени во законот за работни 

односи со цел зголемување на флексибилност и можноста за флексибилно 

работни време што може да биде исклучително корисно за зачувување на повеќе 

работни места во овие услови на намалено производство и приходи. Ова 

подразбира да може вработените да се плаќаат и да бидат осигурани согласно 

ефективните работни часови. Дополнително, се предлага можност во услови на 

вонредна состојба или принуден одмор, дел од тие трошоци да ги покрива 

државата или да може да се исплаќаат со 50% или 70% од платата. 
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ПРИЛОГ 1 ЕЛЕКТРОНСКИ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК 

 
1. Големина на претпријатие: 

 До 10 вработени (микро) 

 11 до 50 вработени (мало) 

 51 до 250 вработени (средно) 

 Повеќе од 250 вработени (големо) 
  
2. Седиште на претпријатие 

 Североисточен 

 Скопски 

 Источен 

 Полошки 

 Вардарски 

 Југозападен 

 Југоисточен 

 Пелагониски 
 

3. Сектор 

 Сектор земјоделство и прехранбена индустрија 

 Сектор градежништво 

 Сектор туризам и угостителство 

 Сектор ИКТ 

 Сектор текстил и кожарство 

 Сектор метална, електро, машинска и автомобилска индустрија  
 

4. Во колкав обем последиците од COVID 19 имаат директно влијание на 
бројот на вашите вработени? 

 Се намали за 1% -  20% 

 Се намали за 21% - 40% 

 Се намали за 41% -  60% 

 Се намали за 61% -  80% 

 Се намали за 81% -100% 

 Бројот на вработени ми се зголеми 

 Немам никакво влијание од кризата 
 
 

5. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на вашиот извоз: 

 никакво влијание  

 слабо влијание  

 делумно влијание  

 Големо влијание  

 Не извезувам 
 

6. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на увозот од 
странство: 

 никакво влијание;  

 слабо влијание;  

 делумно влијание  

 Големо влијание  

 Не увезувам 
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7. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на 
одложување/откажување на склучени нарачки: 

 никакво влијание   

 слабо влијание  

 делумно влијание  

 Големо влијание  
 

8. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на наплата на 
побарувањата: 

 никакво влијание  

 слабо влијание  

 делумно влијание  

 Големо влијание  
 

9. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на зголемување на 
цените или достапноста на репро материјалите: 

 никакво влијание  

 слабо влијание  

 делумно влијание  

 Големо влијание  

 Не користам репро материјали 
 

10. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание врз Вашата 
продуктивност: 

 никакво влијание;  

 слабо влијание;  

 делумно влијание;  

 Големо влијание; 
 

11. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на Вашата 
ликвидност: 

 никакво влијание;  

 слабо влијание;  

 делумно влијание;  

 Големо влијание; 
 

12. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на Вашата 
логистика и дистрибуција: 

 никакво влијание;  

 слабо влијание;  

 делумно влијание;  

 Големо влијание; 

  
13. Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на Вашето 

административно функционирање – обезбедување на документи од 
државни органи/институции: 

 никакво влијание;  

 слабо влијание;  

 делумно влијание;  

 Големо влијание; 
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14. Кои мерки ги имате преземено (или планирате) како резултат на COVID 19: 

 Организирање на  дел од работниците за работа од дома;  

 Намалување на работното време; 

 Отпуштање на дел од работниците; 

 Отпуштање на сите работници; 

 Намалување на месечните примања 

 Неисплата на дивиденда 

 Затварање на дел од производните процеси/ капацитети; 

 Затворање на целиот производен процес/ капацитети; 

 Откажување на планираното производство и нарачки; 

 Прилагодување и подобрување на санитарно техничките услови за работење; 

 Репрограмирање на долговите и зголемување на кредитните задолжувања; 

 Организирање алтернативна достава на производите до нивните крајните 
потрошувачи 

 
15. Дали имате можност да го прилагодите вашето работење независно од 

работниот простор, преку интернет платформи? 

 Да, во целост 

 Да, делумно 

 Не 
 

16. Во споредба со првиот квартал од 2019 година, на колку ги проценувате 
вашите загуби во добивката во првиот квартал од 2020 година како резултат 
од COVID 19 кризата? 

 1% - 20% 

 21% - 40% 

 41% -  60% 

 61% -  80% 

 Над 80% 

 Моето работење е позитивно 

 Немам никакво влијание од кризата 
 

17. За колку сметате дека ќе се намали  приходите во 2020 година како резултат 
од COVID 19 кризата? 

 1% -  20% 

 21% - 40% 

 41% -  60% 

 61% -  80% 

 81% -100% 

 Продажбата ќе ми се зголеми 

 Немам никакво влијание од кризата 
 

18. За колку сметате дека ќе се намали Вашата профитабилност во 2020 година 
како резултат од COVID 19 кризата? 

 1% -  20% 

 21% - 40% 

 41% -  60% 

 61% -  80% 

 81% -100% 

 Профитабилноста ќе ми се зголеми во 2020 

 Нема да има влијание 
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19. За колку сметате дека ќе се намали бројот на вашите работници во 2020 
година како резултат од COVID 19 кризата?  

 1% -  20% 

 21% - 40% 

 41% -  60% 

 61% -  80% 

 81% -100% 

 Бројот на работници ќе ми се зголеми 

 Нема да има влијание 
 

20. Дали очекувате проблеми во Вашата ликвидност? 

 Да, во следните 15 дена 

 Да, во следните 15 – 30 денови 

 Да, во следните 30-60 денови 

 Да, во следните 60-90 денови 

 Да, во следните 90 – 180 денови 

 Да, по следните 180 денови 

 Не, не очекувам никакви проблеми со мојата ликвидност 
 

21. Дали сте задоволни од мерките што Владата ги донесе до сега и колку 
истите ќе Ви помогнат на вас како компанија и на вашиот сектор за полесно 
надминување на оваа криза? 

 Сме задоволни  

 Делумно сме задоволни  

 Воошто не сме задоволни 
 

22. Кои мерки според Вас треба државата дополнително да ги преземе со цел 
да помогне брзо да се стабилизира Вашето работење и да ги задржите 
најголемиот број на работници? 

 Субвенција на дел од платите на вработените 

 Одложување на плаќањето на данокот на доход 

 Намалување на даночните оптоварувања 

 Намалување на социјалните давачки 

 Намалување на аконтациите од данок на добивка 

 Признавање на боледување пократко од 30 дена од страна на ФЗО 

 Ослободување од плаќање придонес за пензиско осигурување  

 Обезбедување на бескаматни кредити 

 Доделување на кредити за одржување на ликвидноста и обртни средства за 
компании 
 

23. Доколку COVID-19 кризата заврши до крајот на месец Јуни, колку време 
сметате дека Ви е потребно да се вратите на вообичаеното ниво на 
работење? 

 Помалку од 30 дена 

 Од 1 до 3 месеци 

 Од 3 до 6 Месеци 

 Од 6 до 12 месеци 

 Повеќе од 12 месеци 

 Никогаш нема да се вратам на вообичаеното ниво на работење  

 Очекуваме оваа криза позитивно да се одрази на нашето работење  

 Оваа криза нема никакво влијание на моето работење  
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24. Доколку COVID-19 кризата заврши до крајот на 2020 година, колку време 
сметате дека Ви е потребно да се вратите на вообичаеното ниво на 
работење? 

 Помалку од 30 дена 

 Од 1 до 3 месеци 

 Од 3 до 6 Месеци 

 Од 6 до 12 месеци 

 Повеќе од 12 месеци 

 Никогаш нема да се вратам на вообичаеното ниви на работење 

 Очекуваме оваа криза позитивно да се одрази на нашето работење  

 Оваа криза нема никакво влијание на моето работење  
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ПРИЛОГ 2 ПРАШАЛНИК ОД СПРОВЕДЕНИТЕ ИНТЕРВЈУА СО КОМПАНИИТЕ 

 

1. Какви се ефектите од кризата врз работењето на вашата компанија? 

2. Кога беше првично почуствувана кризата во вашето работење? 

3. Дали ќе го исполните годишниот план и какви се вашите прогнози за 

работењето на вашата компанија до крајот на годината? 

4. Со колкав капацитет работите во моментот и дали имате преземено 

одредени мерки за реогранизирање на производниот процес? 

5. Какви се ефектите од кризата врз продуктивноста и профитабилноста на 

вашата компанија? 

6. Дали имате одредени прекини во ланците на снабдување и дали се 

соочувате со транспортни и логистички проблеми поради кризата? 

7. Дали поради кризата ќе бидете приморани да ги редуцирате вашите 

вработени? 

8. Какви се вашите очекувања за повторно враќање во нормала? 

9. Дали имате разработени сценарија за работењето на вашата компанија 

согласно очекувањата за исходот од кризата? 

10. Дали после кризата размислувате за одредени промени во вашиот процес 

на производство? 

11. Дали имате користено средства од антикризните мерки на Владата и дали 

сметате дека истите може да му помогна на вашиот сектор во 

амортизирање на последиците од кризата? 

12. Кои се ваши предлог мерки кои можат да им помогнат на компаниите од 

вашиот сектор? 
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ПРИЛОГ 3 ИНТЕРВЈУИРАНИ МЕНАЏЕРИ НА КОМПАНИИ ОД 

АНАЛИЗИРАНИТЕ СЕКТОРИ 

 

 

 Компанија Претставник Дејност 

1 Костел Охрид Виктор Мизо Автомобилска 

2 Ванхул Скопје Аврам Стојчевски Автомобилска  

3 Аптив Скопје Боријан Борозанов Автомобилска 

4 Раде Кончар ТЕП Скопје Горан Антевски Електро 

5 Братство Инокс Охрид Славчо Адревски Електро и 
металопреработувачка 

6 АгроБар Виница Александар Сеизов Металопреработувачка 

7 ТМ Штип Дарко Тасев Електро 

8 Брако Велес Владо Анчев Металопреработувачка 

9 Актива Штип Иле Николов Металопреработувачка 
и автомобилска 

10 ТИМ Инженеринг Кичево Горан Петрески Металопреработувачка 
и машинска 

11 Даркос Скопје Костадин Николовски Металопреработувачка 
и машинска 

12 Завар Скопје Марта Наумовска 
Грнарова 

Металопреработувачка 
и машинска 
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