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Во рамки на Проектот на УСАИД – Партнерство за подобра бизнис регулатива во кој 

Стопанските комори се вклучени во изнаоѓање предлози и мерки за подобрување на 

регулативната рамка во која функционира стопанството во Република Северна Македонија, 

особено внимание беше посветено на изработка на студии за ефектите врз приватниот сектор 

кој несомнено е погоден од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата 

COVID-19, со препораки за справување со економските ефекти. 

 

Врз основа на анализата, стопанските комори едногласно се согласни дека: 

 

 Пандемијата предизвика проблеми во снабдувањето со репроматеријали. Долгорочно 

овој проблем ќе биде присутен бидејќи како резултат на кризата затворени беа голем 

дел на производители на помошен материјал (претежно во Кина) и основен материјал. 

Залихите на репроматеријали се потрошени и ќе биде потребно време за се врати 

производство во нормала за да се задоволат барањата. Во овој период, компаниите 

пријавија пад на производство од околу 10-15% како резултат на недостаток на 

репроматеријали што истото предизвика кај значителен дел од компаниите опаѓање на 

приходите од над 30%. Македонија како земја која нема базно производство е зависна 

од увозот на овие материјали и затоа ефектите од овој проблем се очекуваат кон крајот 

на годината. 

 

 Големиот број на отсуства (од 10 до 15%) како резултат на родителска грижа, а деца до 

10 годишна возраст и хронично болни, како и отсуства заради самоизолација, многу 

негативно влијае на продуктивноста (од 20-35% намалување).  На ниво на текстилната 

и кожарската индустрија која вкупно брои околу 37.000 вработени, отсуствата по овој 

основ се движат од 3.700 do 5.500 вработени што би значело издвојување на средства 

во висина од околу 500.000 евра. Дополнително овие вработени кои веќе повеќе од два 

месеци не доаѓаат на работа, се на товар на компанијата која има обврска да им исплаќа 

плата и придонеси во целост. Поради линискиот групен режим на работа 

организирањето на втора смена за сите овие вработени не е возможно. Иако беше 

препорачано двајцата родители да се менуваат во грижа за децата, сепак истото не 

функционира во сите случаи. 

 

 Откажани налози се повеќе евидентни кај модниот програм отколку кај службениот и 

работниот програм. Повеќето брендови класичните модни налози ги заменија со налози 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

за производство на маски и заштитна опрема, но очекувањата се дека постепено тие 

налози ќе се намалуваат, а модните налози нема да го достигнат нормалното ниво во 

следните 12 месеци.  

 

Оваа студија разгледува две сценарија на развој на состојбите со корона вирусот во 

следниот период. 

 

 Првото сценарио е дека пандемијата ќе трае до крајот на јуни, за да потоа, 

постепено во рок од 3 до 6 месеци, состојбите се вратат во нормала. Како резултат на 

преориентирање на производството, и започнување на производство на заштитни маски 

и друга слична опрема, компаниите во текстилниот сектор, на краток рок, успеаја да ги 

ублажат негативните економски ефекти од предизвикот со корона вирусот. Во ова 

сценарио, одредени негативни последици од корона вирусот кај компаниите во овие 

сектори, би можеле да се очекуваат да се почувствуваат во период од три до шест 

месеци, односно од јули, па до крајот на годината, во вид на намалени нарачки за 

модната програма и за работната облека. За ова сценарио, се предлагаат следниве 

мерки: 

 

 Да се информира Владата и институциите дека кризата во секторот, кој сега е во 

привидна стабилна состојба, може да ескалира во вториот дел од годината за што е 

потребно да се има план за поддршка, во вид на продолжување на веќе 

воведените економски мерки до крајот на годината. 
 

 Да се воведе мерка со која ќе се даде финансиска помош на  компаниите, кои 

имаат вработени лица  кои отсуствуваат од работа и  се ослободени од извршување 

на работните обврски, согласно мерките и препораките на владата (ослободување 

од извршување на работни обврски на еден родител за чување деца до 10 години, 

ослободување од извршување на работни обврски на лица со  хронични болести, 

ослободување на лица кои се  во самоизолација)  на начин што за целиот период  

кој го поминале дома и примале плата да им бидат исплатени  придонесите за 

пензиско и здравствено осигурување од страна на државата (или да им биде дадена 

финансиска помош во висина на придонесите  за секој работник  на кој му е 

исплатена плата). Услов за добивање на оваа помош е: работодавачот да не  

користел финансиска поддршка за исплата на плата на своите вработени и  

субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за време 

на вонредната состојба. 

 

 Да се инсистира на спроведување на наизменична промена на родителите кои 

отсуствуваат од работа заради грижа за децата, во услови кога образовните 

институции и градинките не работат, онаму каде што тоа е можно доколку не 

постои исклучивост од други причини. 

 

 Второто сценарио е дека пандемијата ќе трае до крајот на годината. Во овој 

период, до крајот на годината, компаниите претежно ќе се занимаваат со производство 

на маски и заштитна опрема, но веќе од почетокот на следната година, претпоставка е 

дека производство на маски и заштитна опрема ќе стагнира или ќе се намали, а 

производството на модна облека ќе биде во намалени количини со многу мали серии 

заради остатокот на производи во залиха кои нема да се продадат во текот на летото 

2020 година. Според проценките на компаниите, во овој случај ќе бидат потребни од 

шест до дванаесет месеци, за нормализирање на нарачките и производството. Тоа би 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

значело дека цела 2021 година би била период на намалена економска активност, што 

би имало голем негативен економски ефект во поглед на намалена профитабилност и 

ликвидност на компаниите, и потреба за поголемо отпуштање на вработени. Во таков 

случај, мерките кои ги презема владата во моментот и други релевантни мерки би биле 

многу важни за овие индустриски сектори. За ова сценарио се предлагаат следниве 

мерки: 

 

 Да се направи повторна анализа за секторот врз основа на податоците заклучно со 

јуни (во октомври или ноември) за да се утврдат состојбите кај компаниите, во 

поглед на склучени договори и најави за нарачки за производство. Тука всушност 

ќе дојде до израз потребата од креирање на дополнителни и поефикасни мерки за 

поддршка на секторот текстил и кожа. 

 

 Во рамките на буџетот на државата за следната година да се предвиди поддршка за 

компаниите во овие и други сектори во вид на економски мерки на повеќе нивоа, 

како што беа и сегашните, но и дополнителни нови мерки согласно со условите. 

 

Овие заклучоци и препораки се врз основа на изработената Студија, која е составен дел од овој 

позиционен документ и е во прилог. 
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РЕЗИМЕ 
 
Оваа студија има за цел да го процени влијанието на пандемијата COVID-19 врз текстилната, 
индустријата за облека и индустријата за кожа и производи од кожа во Република Северна 
Македонија, како резултат на општата намалена економска активност на локално и глобално ниво  
која произлезе од локалните и глобалните наложени мерки за заштита од ширење на вирусот.  Од 
анализата на состојбите произлегоа заклучоци и препораки, кои ќе се достават до надлежните 
институции за да се иницираат мерки и активности за надминување на негативното влијание на 
пандемијата врз работењето на компаниите. 
 
Општ заклучок од анализите е дека компаниите во овие индустрии во некои сегменти се делумно, 
а во други сегменти се многу погодени од мерките преземени во борбата со пандемијата.   
 
Анализата на статистичките податоци покажа дека овие три индустриски гранки се многу важни за 
македонската економија, и тоа како од аспект на вработување (вкупниот број на вработени во 
овие гранки надминува 37.000 вработени (5% од вкупниот број на вработени, односно 24% од 
бројот на вработени во преработувачката индустрија), така и од аспект на извоз (сите три гранки 
се извозно ориентирани), но и од аспект на позитивен придонес кон бруто домашниот производ 
на државата.  Првичните статистички податоци за март 2020, покажаа пад на индустриското 
производство во овие гранки за 15%, споредено со индустриското производство во март 2019 
година.  Исто така, бројот на вработени од почетокот на 2020 година забележува опаѓање, за да во 
март 2020 година биде во просек 5% помал од март 2019 година. 
 
Анкетата на 52 компании покажа дека бројот на вработени е намален помеѓу 1 и 20%, како и дека 
бројот на лица кои отсуствуваат од работа се движи исто така помеѓу 1 и 20%.  Главни последици 
кои се очекуваат се однесуваат на намалени приходи и профитабилност, зголемување на 
трошоците, како и намалена ликвидност.  Во овој период, некои од компаниите успеаја да се 
преориентираат кон друго производство (производство на маски и друга опрема), со што на 
одреден начин ги намалија негативните ефекти од пандемијата.   
 
Интервјуата со 10 компании покажаа дека компаниите бележат пад на продуктивноста како 
резултат на отсуства на вработени од производниот процес.  Компаниите се жалат и на намалени 
нарачки, односно помали нарачки, а дел од нарачките се откажуваат.  Проценката на компаниите 
е дека продажбата во 2020 година ќе биде за околу 30 до 50% помала отколку планираното, што 
се должи на намалување и откажување нарачки од модните колекции, а помалку од нарачките на 
работна облека.    Компаниите успеваат дел од намалените нарачки да ги заменат со нарачки за 
производство на заштитни маски, но ова е само краткорочно прилагодување, бидејќи многу 
наскоро купувачите ќе генерираат доволно количини на залихи од заштитни маски, па се 
поставува прашањето како понатаму.  Како проблем се јавува и ликвидноста и задоцнето плаќање 
од страна на купувачите.  Компаниите се заинтересирани за поддршката што ја понуди 
македонската влада,.  Една од мерките која ја предлагаат компаниите е да платите и придонесите 
за вработените кои се отсутни заради пандемијата, бидат покриени од страна на владата. 
 
Направена во текот на спроведување на мерките, голем дел од заклучоците во оваа студија се 
базираат на тековни сознанија и увиди од страна на компаниите.   
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Доколку предизвикот COVID-19 заврши до крајот на јуни 2020 година, според менаџерите на 
компаниите, ќе бидат потребни помеѓу 3 и 6 месеци за да се вратат на вообичаениот начин на 
работа, со тоа што последиците од намалената глобална економска активност најмногу би се 
почувствувале кон крајот на годината, кога нарачките за маски би се намалиле. 
 
Доколку пак ситуацијата со пандемијата продолжи до крајот на годината, тогаш компаниите 
сметаат дека ќе бидат потребни 6 до 12 месеци, а најверојатно и повеќе, за да се достигне 
вообичаениот начин на работа.  Во овој случај постои опасност кај помалите компании, да не 
бидат во состојба да се вратат на вообичаениот начин на работа или воопшто да опстанат. 
 
За развој на ефикасна долгорочна програма за поддршка за компаниите, како резултат на 
негативните економски ефекти од корона вирусот, потребно е да се направи уште една анкета на 
компаниите, подоцна во текот на годината, со која уште пореално би се процениле негативните 
ефекти на пандемијата врз компаниите. 
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ВОВЕД 
 
На 11 март 2020 година, беше прогласена пандемија на COVID-19.  Како одговор на овој 
предизвик, владите на државите во светот презедоа голем број краткорочни активности со цел 
првично да се заштитат луѓето и ограничи и забави ширењето на вирусот.  Овие активности 
вклучуваа изолација, полициски час, ограничено движење и други мерки.  Со овие мерки, 
индиректно се влијаеше и врз намалување на економска активност на компаниите. 
 
Текстилната и кожарската индустрија е секако засегната од пандемијата.  Целта на оваа студија е 
да даде првична проценка на влијанието на пандемијата врз овие гранки.  Со ова би се креирале 
основи за предлагање и спроведување мерки со кои би им се помогнало на компаниите да 
полесно излезат од негативните ефекти како резултат на кризата. 
 
Извештајот е составен од повеќе делови.  Во првиот дел е дадена анализа на статистички 
податоци за текстилната индустрија, индустријата за облека и индустријата за кожа и производи 
од кожа.  Податоци кои се разгледувани вклучуваат трендови кај бројот на компании, бројот на 
вработени, индустриско производство, извозни и увозни активности.  Податоците се прикажани 
табеларно и графички.  Посебно се разгледувани податоците во изминатите 15 месеци (2019 и 
првите три месеци од 2020) со цел да се увидат ефектите од пандемијата врз компаниите. 
 
Вториот дел опфаќа анализа на прашалници, пополнети од 52 компании.  Целта на прашалниците 
беше да се добие попрецизна слика за предизвиците со кои се соочуваат компаниите во услови на 
пандемијата.   
 
Третиот дел опфаќа елаборација на сознанијата стекнати од директни интервјуа со 10 компании. 
 
Документот содржи заклучоци, за секој дел посебно, и финални заклучоци со препораки според 
две сценарија: 

- Сценарио 1: Предизвикот со корона вирус ќе заврши до јуни 2020 година 
- Сценарио 2: Предизвикот со корона вирус ќе продолжи до крајот на 2020 година. 
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МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА 
 
 

Пристап 
 
Целта на студијата е да се изведат и презентираат заклучоци и препораки, кои ќе бидат доставени 
до надлежните институции со цел да се иницираат мерки и активности со кои ќе им се помогне на 
компаниите да се намали негативното економско влијание на кризата.  Разгледуваните индустрии 
во оваа студија се текстилната индустрија, индустријата за облека и индустријата за кожа и слични 
производи од кожа. 
 
Подготовката на студијата се спроведе во три фази: 

- Прибирање на податоци,  
- Анализа на податоците, стекнување слика за постоечката состојба и изведување 

заклучоци, 
- Подготовка на финален документ со препораки. 

 
Истражувањето беше спроведено во месец април 2020 година, во период кога, со цел да се сочува 
јавното здравје, во државата беа воведени строги мерки за спречување на ширењето на вирусот, 
како што се ограничено движење на различни возрасни групи, во различни временски периоди, 
затворање на образовните институции, забрана за работа на угостителски објекти, продавници и 
трговски центри, како и барање за реорганизирање на производството во повеќе смени со цел да 
се намали бројот на вработени во иста смена. 
 
Исто така во овој период беа донесени и неколку економски мерки, со цел да им се помогне на 
компаниите со фокус кон најзагрозените индустриски сегменти, како што се туризмот, 
угостителството и транспортот.  Мерките кои ги преведе владата се содржани во студијата. 
 
 

Период на анализа  
 
Анализата разгледува период од пет години, односно 2015 – 2019, како и првите три месеци од 
2020 година, односно јануари до март.  Во моментот на подготовка на оваа студија, статистички 
податоци за април кои исто така беа од интерес за оваа студија, како што се број на вработени и 
плати, сеуште не беа достапни.  Изборот на периодот имаше за цел да даде општ увид во 
состојбите во овие три индустрии, трендовите во производството, продажбата, бројот на 
вработените, профитабилноста и ликвидноста на компаниите, со посебен акцент на промените и 
состојбите по започнувањето на кризата наметната од корона вирусот. 
 
 

Податоци 
 
Методологијата за прибирање и анализа на податоци, користена при подготовка на оваа студија 
се состоеше од: 
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- Анализа на расположливи статистички податоци за текстилната и индустријата за кожа и 
производи од кожа (податоци од Државниот Завод за Статистика, Агенција за 
Вработување), 

- Анализа на други секундарни податоци, како што се изјави на официјални претставници на 
Владата, написи во електронските медиуми, 

- On-line анкета на компании (електронски прашалник кој го пополнија 52 компании) 
- Директни интервјуа со 10 компании, телефонски или преку други дигитални медиуми 

(Skype, Viber). 
 
Обработката на податоците од on-line анкетата беше направена во табеларен и графички приказ.  
Онаму каде што беше потребно, беа направени вкрстени анализи со цел да се добие подобра 
слика за состојбите. 
 
 

Изведување заклучоци и препораки 
 
Во процесот на изведување сумарни заклучоци и препораки се користеа заклучоците од анкетите, 
интервјуата и од анализата на другите секундарни извори на информации.  Овие заклучоци и 
препораки, посебно од анкетите и интервјуата, се во голема мерка базирани на тековните 
состојби кај компаниите, како и претпоставки на менаџерите за движењата во следниот период.   
 
Во подготовката на заклучоците и препораките се разгледуваа две сценарија: 

- Сценарио 1 – кризата со корона вирусот завршува до крајот на јуни, 
- Сценарио 2 – кризата со корона вирусот продолжува до крајот на 2020 година. 

 
За попрецизна слика за негативните ефекти од корона вирусот врз компаниите во истражуваните 
индустриски сектори, пожелно е да се направи нова анкета кон крајот на годината. 
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1. МЕРКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ВЛАДАТА КАКО ОДГОВОР НА КРИЗАТА СО КОРОНА 
ВИРУСОТ 
 
 

1.1 Мерки и активности преземени од страна на Владата на Република Северна 

Македонија 
 
Како одговор на кризата предизвикана од појавата на корона вирусот, Владата на Република 
Северна Македонија, слично и на другите држави во регионот, покрај конкретните мерки за 
спречување на ширењето на вирусот, презеде и мерки за поддршка на компаниите кои имаат 
негативни ефекти од намалената економска активност.  Целта на мерките е да се одржи 
вработеноста за време на вонредната состојба, како и да им се помогне на стопанските субјекти 
кои имаат потешкотии да вршат деловна активност за време на вонредна состојба 
  
Во Република Северна Македонија, главен фокус беше ставен на секторите туризам, транспорт и 
угостителство, но и погодени компании од други сектори. 
 
Мерките кои ги донесе Владата за поддршка на компаниите можат да се групираат во следните 
групи мерки и даночни олеснувања како што се:  

- ослободување од аконтации на данок на добивка и данок на личен доход,  
- 50% субвенции на придонеси,  
- директна финансиска поддршка за заштита на работните места,  
- мерки за заштита на ликвидноста и  
- регулаторни или таканаречени меки мерки за граѓаните и стопанството. 

 
Во рамките на мерките, експлицитно не беше вклучена текстилната и кожната индустрија, но 
компании од овие индустрии, кои ги исполнуваат критериумите, имаат право да користат дел од 
општите мерки за ублажување на последиците: 

- бескаматни кредитни линии за подобрување на ликвидноста 

- субвенционирање на платите од вкупно 14.500 денари месечно по работник 

- субвенционирање на придонесите за социјална заштита 

- ослободување од плаќање на аконтација за данок на добивка за период од 3 месеци 

- олеснувања во подмирувањето на доспеаните обврски по основ на кредит кон банките и 
финансиските друштва 

 
За текстилните и кожарските компании интересна е мерката за субвенционирање на плати за сите 
вработени во висина од 14.500 денари. Иницијално, мерката беше условена од два услова: 

- Компанијата да има намалување на приходите за повеќе од 30% за месец април 
споредено со истиот месец претходната година или просекот од претходната година.  

- Компанијата да не го намали бројот на вработени заклучно септември 2020 година. 
 
Заради трудоинтензивниот карактер на овие гранки кои и во нормални услови се соочуваат со 
осцилации на бројот на вработените, за истите вториот услов беше невозможно да се исполни. 
Поради тоа, преку Текстилниот Кластер беше побарано од Владата, а воедно беше презентирано и 
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пред Светската Банка која што даде заем во висина од 50 милиони евра токму за оваа намена, 
дека неминовно е потребно да се дозволи благо намалување на бројот на вработени кај 
компаниите од 10-15% , се со цел мерката да допре и до текстилниот и кожарскиот сектор кои 
претрпуваат криза како резултат на пандемијата.  Кон крајот на април, условите по мерката за 
субвенционирање на плати беа променети со што се дозволува намалување на бројот на 
вработени од 5-15% во зависност од големината на компанијата. На  почетокот на мај следеше 
дополнителна корекција на мерката со кое се појасни дека отпуштања во предвидениот процент 
од 5-15%  може да има само по следниве основи:  

- Пензионирање и смрт на работник ; 
- Откажување на договорот за вработување од страна на работникот ; 
- Откажување на договорот за вработување без отказен рок на работодавачот поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски ; 
- Спогодбено преземање на работник ; 
- Престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда ; 
- Претставување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна 

неспособност за работа. 
 
Државата распиша и повик за набавка на 1.000.000 маски за повеќекратна употреба, но до овој 
момент сеуште нема резултати од повикот.  Во меѓувреме почна да расте и бројот на странски 
клиенти кои што беа заинтересирани за набавка на маски од Република Северна Македонија. Тука 
текстилните компаниите се соочија со проблемот на забрана за извоз на маски како готов 
производ од државата.  Преку Текстилниот Кластер, во интензивна комуникација со царинската 
управа, се постигна да се тргне оваа забрана со воведување на условот 20% од капацитетот на 
компанијата за производство на маски да биде на располагање за домашни потреби. Со 
отстранувањето на забраната компаниите во тек на месец април почнаа да работат на 
производство на маски наменети за извоз и на тој начин ги одржаа компаниите активни. 
Производството на маски и заштитни скафандери како готов производ (редовен извод) и како 
доработка со испратен материјал од странскиот купувач (облагородување), се прошири скоро кај 
сите текстилни компании, а според царинските податоци, извозот на маски во април 2020 
пораснал двојно во однос на истиот месец претходната 2019 година.  
 
Дел од компаниите аплицираа и за бескаматни кредити од Македонската Банка за Поддршка на 
Развојот, но засега нема голем број на пријави бидејќи компаниите, во моментот, не ги 
задоволуваат условите за пад на приходите. 
 
За овие сектори, поважна ќе биде идната поддршка, доколку, во моментот кога нарачките за 
маски и заштитни скафандери се намалат (очекувано во втората половина на 2020 година), не 
дојде до обновување на вообичаените нарачки за работна и модна облека, односно доколку не се 
достигнат количините и цените најавувани пред започнување на пандемијата. 
 
 

1.2 Мерки и активности преземени од страна на владите на други држави во регионот 
 
Другите држави во регионот презедоа слични мерки.   
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1.2.1 Мерки и активности преземени во Република Србија 
 
Во Република Србија целта на мерките е да се зачува вработеноста за време на вонредната 
состојба, како и да им се помогне на економските субјекти кои имаат потешкотии да вршат 
деловна активност за време на вонредна состојба, мерките не важат за стопански субјекти кои: 

- За време на вонредна состојба го намален е бројот на вработените за повеќе од 10% (со 
исклучок на вработените на определено време чиј договор истекува за време на вонредна 
состојба) 

- Привремено ги прекинале операциите пред прогласување вонредна состојба, односно 
пред 15 март 2020 година. години. 

 
Првиот пакет мерки претпоставува, во најголем дел, одложување на исплатата на достасаните 
даночни обврски, со подоцнежна отплата на рати, најрано од почетокот на 2021 година. 
Одложување на плаќање данок и придонеси за плати се врши со цел да се обезбеди ликвидност, 
одржување на економска активност и вработување. Авансните даночни приходи во вториот 
квартал исто така се одложени. 
 
Вториот пакет мерки се однесува на директните плаќања на компаниите, исплата на помош во 
висина на минималната плата за претприемачи, микро, мали и средни претпријатија или 
субвенции од 50% од минималната плата на големите компании чии вработени се испраќаат на 
принуден одмор заради намален обем на деловна активност или целосна суспензија работа. 
 
Целта на третиот пакет мерки е да се зачува ликвидноста на стопанските субјекти во услови на 
економска криза што се очекува за време и по завршувањето на вонредната состојба 
предизвикана од пандемијата на вируси Ковид-19. Со оваа програма, Владата на Република 
Србија сака да ги минимизира надворешните влијанија (пад на побарувачката, нарушување на 
синџирите на снабдување и сл.) и нивните последици (намалено вработување, неликвидност и 
сл.) врз бизнисот на српската економија.  
 
Четвртиот пакет мерки се однесува на плаќање на директна помош во висина од 100 евра во 
динари еквивалентно на сите полнолетни граѓани на Република Србија. 
 
 
1.2.2 Мерки и активности преземени во Република Бугарија 
 
Во Бугарија во моментот е активна мерката за покривање на 60% од износот на приходот од 
осигурување за јануари 2020 година и на доспеаните придонеси за социјално осигурување кои ги 
плаќа работодавачот на секој работник/вработен. Дополнително се очекуваат мерки и средства 
од Европските фондови кои ќе се однесуваат на неповратно кредитирање во износ определен во 
зависност од големината на компанијата, кое кредитирање понатаму (по завршување на кризата) 
ќе треба да се вложи во модернизација и автоматизација на компанијата (набавка на опрема). 
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2. АНАЛИЗА НА СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 
 
 

2.1 Општи карактеристики на секторот 
 
Текстилниот сектор и секторот за производство на кожа и предмети од кожа се важни сегменти на 
македонската преработувачка индустрија.  Тие во вкупното индустриското производство на 
државата учествуваат со 12,82% и се важен работодавец, којшто вработува над 37.000 вработени.  
Производството е главно базирано на „лон“ принципот (CMT – Cut Make Trim). 
 
 

2.2 Број на деловни субјекти во секторот 
 
Во сегментот на производство на облека регистрирани се над 900 компании, како што е 
прикажано на следната табела.   
 
Табела С 1: Број на компании во индустријата за производство на облека (NACE Rev.2) 

Сектор 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

В14 Производство на облека 943 916 878 894 916 875 

В14.1 Производство на облека, освен облека од крзно 900 877 839 857 877 839 

В14.11 Производство на кожна облека 7 7 6 4 5 4 

В14.12 Производство на работна облека 72 70 69 70 72 71 

В14.13 Производство на друга горна облека 739 716 684 704 719 692 

В14.14 Производство на долна облека 50 54 51 48 53 49 

В14.19 Производство на други предмети и прибори за облека 32 30 29 31 28 23 

В14.2 Производство на предмети од крзно 4 3 3 4 4 4 

В14.20 Производство на предмети од крзно 4 3 3 4 4 4 

В14.3 Производство на плетена и хеклана облека 39 36 36 33 35 32 

В14.31 Производство на плетени и хеклани чорапи 23 21 19 19 18 16 

В14.39 Производство на друга плетена и хеклана облека 16 15 17 14 17 16 

Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци), пристапено на 27-
04-2020  

 
Во сегментот на производство на текстил регистрирани се 201 компанија. 
 
Табела С 2: Број на компании во текстилната индустрија (NACE Rev.2) 

Сектор 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

В13 Производство на текстил 203 192 200 193 195 201 

В13.1 Подготовка и предење на текстилни влакна 9 6 5 6 8 6 

В13.10 Подготовка и предење на текстилни влакна 9 6 5 6 8 6 

В13.2 Ткаење на текстил 9 9 11 8 11 9 

В13.20 Ткаење на текстил 9 9 11 8 11 9 

В13.3 Довршување на текстил 52 46 46 52 46 47 

В13.30 Довршување на текстил 52 46 46 52 46 47 

В13.9 Производство на останати текстили 133 131 138 127 130 139 

В13.91 Производство на плетени и хеклани ткаенини 3 2 2 2 2 4 

В13.92 Производство на готови текстилни производи, 
освен облека 

73 74 75 76 75 78 
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Сектор 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

В13.93 Производство на теписи и ќилими (подни 
прекривки) 

5 5 4 2 1 : 

В13.94 Производство на јажиња, конопи, плетенки и 
мрежи 

5 5 6 5 5 4 

В13.95 Производство на неткаен текстил и предмети од 
неткаен текстил, освен облека 

4 3 2 1 2 : 

В13.96 Производство на друг технички и индустриски 
текстил 

2 1 1 1 3 : 

В13.99 Производство на останати текстили, неспомнато на 
друго место 

41 41 48 40 42 47 

Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци), пристапено на 27-
04-2020 

 
Во секторот производство на кожа и други производи од кожа регистрирани се 154 активни 
компании. 
 
Табела С 3: Број на компании во индустрија за кожа и други производи од кожа (NACE Rev.2) 

 Сектор 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Вкупно 203 194 169 155 158 154 

Tрговец поединец 12 14 14 10 14 13 

Друштво со ограничена одговорност и акционерско 
друштво 191 173 155 145 144 141 

Останати правни форми - 7 0 - - - 

Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци), пристапено на 27-
04-2020 

 
 

2.3 Структура на претпријатијата во секторот 
 
Доминантен тип на организациска поставеност се Друштва со ограничена одговорност и 
Акционерски друштва. 
 
Табела С 4: Организациска поставеност на компаниите во текстилната и индустријата за 
производство на облека 

Година 
Трговец 

поединец 
ДОО и АД 

Останати 
правни форми 

Вкупно 

2012 154 1096 11 1261 

2013 165 1038 85 1288 

2014 154 1030 12 1196 

2015 174 984 13 1171 

2016 208 984 12 1204 

2017 201 953 11 1165 

Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна 
Македонија (МАКСТАТ база на податоци), пристапено на 27-04-2020 

 
Групата на производители на облека се состои од над 900 регистрирани компании.  
Истражувањата на TTЗ-TK покажаа дека реално активни се околу 500 компании.  Од овие 
компании, најдоминантни (50%) се мали компании кои вработуваат помеѓу 10 и 49 вработени, 
потоа се средните компании со број на вработени помеѓу 50 и 249 (33.5%). 
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Табела С 5: Број на компании во индустријата за производство на облека според големина на 
компаниите 

Број на вработени Број на компании % 

>250 24 4,70% 

50 – 249 170 33,50% 

10 - 49 253 49,90% 

0 - 9 60 11,80% 

Вкупно 507 100,00% 

Извор: Сопствено истражување (ТТЗ-ТК) 

 
Над 40% од индустријата е лоцирана во источниот статистички регион.  Центарот на текстилната и 
индустријата за производство на облека е градот Штип (над 70 компании), Кочани (повеќе од 50 
компании) и Делчево (над 30 компании). 
 
Табела С 6: Број на компании по населено место 

Град Регион 
Број на 

компании 
% Град Регион 

Број на 
компании 

% 

Штип Источен 77 15% Радовиш Југоисточен 13 3% 
Скопје Скопје 56 11% Велес Вардар 9 2% 
Кочани Источен 53 10% Кавадарци Вардар 9 2% 
Делчево Источен 31 6% Струга Југозападен 9 2% 
Прилеп Пелагонија 25 5% Валандово Југоисточен 9 2% 
Струмица Југоисточен 22 4% Пробиштип Источен 8 2% 
Виница Источен 22 4% Свети Николе Вардар 7 1% 
Гевгелија Југоисточен 21 4% Неготино Вардар 7 1% 
Битола Пелагонија 18 4% Македонска Каменица Источен 7 1% 
Охрид Југозападен 17 3% Берово Источен 6 1% 
Тетово Полог 15 3% Кратово Североисточен 6 1% 
Куманово Североисточен 15 3% Зрновци Источен 5 1% 
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График 1: Концентрација на компании (% од вкупниот број на компании) 

 
 

2.4 Увозни и извозни зависности 
 
2.4.1 Извоз 
 
Вкупниот годишен извоз на текстил, облека, обувки, кожа и други производи од кожа, во просек 
за изминатите пет години, изнесува над 580 милиони Евра.   
 
Табела С 7: Извоз на поважни групи на производи во индустријата за текстил, облека и крзно и 
крзнени производи (по години во 000 Евра) 
Група Опис 2015 2016 2017 2018 2019 

62 
Облека и прибор за облека, освен плетени 
или кукичани производи 

380.356 365.488 365.176 353.623 337.526 

61 
Облека и прибор за облека, плетени или 
кукичани 

96.669 94.178 94.844 95.470 92.300 

63 
Други готови производи од текстил, сетови, 
износена-дотраена облека и дотраени 
производи од текстил, крпи 

23.131 21.926 23.787 25.675 28.100 

64 
Обувки, гамашни и слични производи, 
делови од тие производи 

57.926 51.366 57.479 49.009 38.683 

52 Памук 13.209 14.301 11.279 10.944 12.938 

56 
Вата, филц и неткаени материјали, 
специјални предива, канапи, јажиња, 
ортоми и кабли и производи од нив 

4.954 6.284 3.780 4.610 6.275 

54 
Вештачки или синтетички филаменти; 
ленти и слични вештачки или синтетички 
текстилни материјали 

4.025 4.048 4.203 4.396 4.854 

55 Вештачки или синтетички влакна, сечени 5.336 4.324 9.002 12.109 4.370 
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Група Опис 2015 2016 2017 2018 2019 

41 
Сурова крупна и ситна кожа со влакна или 
без влакна (освен крзна) и штавена кожа  

5.041 4.679 6.307 5.284 3.913 

60 Плетени или кукичани материјали 4.423 6.020 5.291 4.849 3.854 

58 
Специјални ткаенини; тафтувани ткаенини; 
тантели; таписерии; позамантерии; вез 

1.183 1.959 2.730 3.187 3.475 

42 

Производи од кожа, седларски и сарачки 
производи, предмети за патување, рачни 
торби и слични контејнери, производи од 
животински црева  

1.889 1.355 2.186 1.903 2.195 

51 
Волна, фини или груби животински влакна, 
предиво и ткаенини од коњски влакна 

3.160 3.462 2.167 2.523 1.001 

43 
Природно и вештачко крзно, производи од 
крзно 

2.655 2.218 2.913 3.871 871 

59 

Текстилни ткаенини, импрегнирани, 
премачкани, превлечени, прекриени или 
ламинирани; текстилни производи погодни 
за технички цели 

540 431 513 710 694 

57 Теписи и други подни покривки 771 1.139 367 234 251 

53 
Други растителни текстилни влакна; 
предиво од хартија и ткаенини од предиво 
од хартија 

66 16 20 26 35 

50 Свила 75 106 74 17 20 
Извор: Државен Завод за Статистика (МАКСТАТ база на податоци) 
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График 2: Извоз на поважни групи на производи во индустријата за текстил, облека, обувки и кожа 
и кожни производи (по години во 000 Евра) 

 
 
Над 67% (337.526.000 Евра) од реализираниот извоз е креиран од групата 62 (облека и прибор за 
облека, освен плетени или кукичани производи).  Потоа следи групата 61 (облека и прибор за 
облека, плетени или кукичани) со реализирани 18% од вкупниот извоз во разгледуваните групи на 
производи. 
 
Во изминатите пет години може да се забележи одреден пад на вредноста на извозот на облека 
(групите 61 и 62), и тоа за 4% во 2016 во однос на 2015, односно 9,8% во 2019 година во однос на 
2015 година. 
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Главните производи кои се извезуваат, во тарифната група 61, се прикажани во следната табела. 
 
Табела С 8: Главни извозни производи – тарифна група 61, во 000 Евра  

Тарифна 
група 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6104 23.239 23.860 25.788 26.867 26.028 

'6109 22.801 18.881 18.506 19.005 19.377 

'6106 25.226 23.032 19.663 17.114 14.462 

'6115 8.590 7.972 8.347 8.153 7.402 

'6105 1.539 3.364 7.363 8.032 6.662 

'6110 4.496 7.079 7.248 7.222 7.760 

'6107 3.784 2.900 2.401 2.356 2.961 

'6103 1.596 1.713 1.063 2.052 2.323 

'6102 1.262 1.836 1.438 1.517 1.968 

'6108 2.371 1.782 1.215 1.365 1.719 

'6101 211 359 466 488 272 

'6112 214 441 468 367 521 

'6117 525 306 232 352 420 

'6114 184 186 258 240 125 

'6116 152 200 219 185 144 

'6111 233 270 161 149 156 

'6113 0 0 8 7 0 
Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци) 

 
Описот на тарифните групи од горната табела е прикажан во следната табела. 
 
Легенда: Опис на тарифни групи  

'6104 
Костуми, комплети, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со 
пластрон, Бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за капење и костими), за жени или девојчиња, 
плетени или кукичани: 

'6109 Поткошули и маици (T-shirts), плетени или кукичани: 

'6106 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња, плетени или кукичани: 

'6115 
Хулахоп чорапи, чорапи, и други чорапи, вклучувајќи чорапи со означена степен на  компресија (на 
пример, чорапи  за вени) и калцуни без ѓонови, плетени или кукичани:   

'6105 Кошули за мажи или момчиња, плетени или кукичани: 

'6110 Џемпери со или без закопчување, пуловери, елеци и слични производи, плетени или кукичани: 

'6107 
Гаќи (долги или кратки), ношници, пижами, наметки за капење, домашни наметки и слични 
производи за мажи или момчиња, плетени или кукичани: 

'6103 
Костуми, комплети, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, Бриџ-панталони и 
шорцеви (освен гаќи за капење) за мажи или момчиња, плетени или кукичани: 

'6102 
Капути, наметки, пелерини, ветровки со капуљача од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), 
ветровки со или без постава или влошка и слични производи за жени или девојчиња, плетени или 
кукичани, освен производите од тар. број 6104: 

'6108 
Комбинезони, подздолници, слип гаќички, гаќички, ношници, пижами, неглиже, наметки за капење, 
роби и слични производи, за жени или девојчиња, плетени или кукичани: 

'6101 
Капути, наметки, пелерини, ветровки со капуљча од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), 
ветровки со или без постава или влошки и слични производи за мажи или момчиња, плетени или 
кукичани, освен производите од тар. број 6103: 

'6112 Тренерки, скијачка облека и гаќи за капење или костими, плетени или кукичани: 



 

 
 

16 

 

'6117 
Друг готов прибор за облека, плетен или кукичан; плетени или кукичани делови на облека или прибор 
за облека: 

'6114 Друга облека, плетена или кукичана: 

'6116 Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст, плетени или кукичани: 

'6111 Облека и прибор за облека, за бебиња, плетени или кукичани: 

'6113 Облека изработена од плетени или кукичани материјали од тар. броеви 5903, 5906 или 5907: 

 
График 3: Извоз на поважни групи на производи по години - тарифна група 61 (во 000 Евра) 

 
Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци) 

 
Главните извозни производи во тарифната група 62 се прикажани во следната табела. 
 
Табела С 9: Главни извозни производи – тарифна група 62, во 000 Евра  

Тарифна 
група 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6204 97.882 96.942 83.358 90.794 84.020 

'6203 93.899 91.668 95.763 90.536 91.971 

'6205 69.211 70.378 71.662 67.380 64.645 

'6206 64.065 59.408 61.589 54.760 44.759 

'6211 23.175 21.422 23.497 21.456 18.824 

'6202 9.932 12.869 12.609 11.308 12.315 

'6201 9.327 7.461 10.946 8.019 7.228 

'6210 2.925 3.218 4.206 6.574 7.142 

'6209 26 83 70 1.622 5.277 

'6217 3.932 1.103 689 353 469 

'6214 398 377 364 296 174 

'6208 514 325 129 200 138 
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Тарифна 
група 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6212 22 32 27 159 344 

'6207 233 109 247 135 160 

'6216 155 92 17 19 27 

'6215 25 1 4 7 29 

'6213 54 1 0 6 4 
Извор: Државен завод за статистика, Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци) 

 
Описот на тарифните групи од горната табела е прикажан во следната табела. 
 
Легенда: Кодови 

Код Опис 

'6204 
Костуми, комплети, јакни, сакоа, фустани, здолници, здолници-панталони, панталони, панталони со 
пластрон и прерамки и шорцеви (освен гаќи и костими за капење) за жени или девојчиња: 

'6203 
Костуми, комплети, јакни, сакоа, панталони, панталони со пластрон и прерамки, Бриџ-панталони и 
шорцеви (освен гаќи за капење), за мажи или момчиња: 

'6205 Кошули за мажи или момчиња: 

'6206 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или девојчиња: 

'6211 Тренерки, скијачка облека и гаќи или костими за капење; друга облека: 

'6202 
Капути, наметала, пелерини, ветровки со капуљача од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), 
ветровки со или без постава и влошка и слични производи, за жени или за девојчиња, освен 
производите од тар. број 6204: 

'6201 
Капути, наметала, пелерини, ветровки со капуљача од типот анорак (вклучувајќи скијачки јакни), 
ветровки со или без постава или влошка или слични производи, за мажи или момчиња, освен 
производите од тар. број 6203: 

'6210 Облека, изработена од материјали од тар. броеви 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: 

'6209 Облека и прибор за облека, за бебиња: 

'6217 Друг готов прибор за облека; делови на облека или на прибор за облека, освен оние од тар. број 6212: 

'6214 Шалови, ешарпи, марами, шамии, превези и слични производи: 

'6208 
Поткошули и други маици, комбинезони, здолници, слип-гаќички, гаќички, ношници, пижами, 
неглиже, наметала за капење, роби и слични производи, за жени или девојчиња: 

'6212 
Градници, мидери, стезници, прерамки, држачи за чорапи, подврски и слични производи, како и 
нивни делови, вклучувајќи плетени или кукичани: 

'6207 
Поткошули и други маици, гаќи (кратки или долги), ношници, пижами, наметала за капење, домашни 
наметала и слични производи, за мажи или момчиња: 

'6216 Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со еден прст   

'6215 Врски, пеперудести врски и кравати: 

'6213 Шамичиња: 
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График 4: Извоз на поважни групи на производи по години - тарифна група 62 (во 000 Евра) 

 
 
Главни извозни производи во групата 64, (обувки, гамашни и слични производи) се прикажани во 
следната табела. 
 
Табела С 10: Главни извозни производи – тарифна група 64, во 000 Евра  

Тарифна 
група 

2015 2016 2017 2018 2019 

'6403 31.706 25.094 30.394 26.223 17.364 

'6406 14.166 15.028 16.418 13.155 13.727 

'6405 11.456 10.307 10.130 8.931 6.182 

'6404 477 635 461 363 1.029 

'6402 119 300 74 328 381 

'6401 1 4 3 9 1 

 
Описот на тарифните групи од горната табела е прикажан во следната табела. 
 
Легенда: Кодови 

'6403 Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од кожа: 

'6406 
Делови на обувки (вклучувајќи горништа што се споени или неспоени со внатрешните ѓонови); влошки за 
обувки, вметки за пети и слични производи; гамашни, увиткувани и слични производи, и нивни делови: 

'6405 Други обувки: 

'6404 
Обувки со ѓонови од каучук, гума, пластична маса од кожа или вештачка кожа и со лице (горниште) од 
текстилни материјали: 

'6402 Други обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса: 

'6401 

Водонепропустливи обувки со ѓонови и со лице (горниште) од каучук, гума или пластична маса, чие што 
лице не е прицврстено за ѓонот ниту споено со него со шиење, ковење со заковки или шајки, со помош на 
шрафови, чепови или со слични постапки: 
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График 5: Извоз на поважни групи на производи по години - тарифна група 64 (во 000 Евра) 

 
 
 
Според податоците на ДЗС на РСМ, во 2017 година, извозот е реализиран од страна на околу 253 
компании, од кои 164 во сегментот на производство на облека, 45 компании во сегментот на 
производство на текстил И 44 во сегментот обувки, кожа и други кожни производи. 
 
Табела С 11: Стоковна размена и број на претпријатија според секторите на дејност и интезитетот 
на извозот, по години 

% од 
вкупниот 

извоз 
Група 

2016 2017 

# 
000 

Евра 
# 

000 
Евра 

Вкупно 

В13  44 .. 45 .. 

В14  164 338.781 164 324.189 

В15 47 43.196 44 49.334 

0-24 % 

В13  13 392 13 279 

В14  45 1.555 47 2.608 

В15 15 .. 9 .. 

25-49 % 

В13  7 1.309 6 367 

В14  12 4.995 15 3.520 

В15 5 881 8 1.402 

50-74 % 

В13  4 532 8 15.435 

В14  10 5.055 13 17.941 

В15 3 .. 3 511 

75 % и 
повеќе 

В13  19 .. 17 .. 

В14  94 327.144 87 300.100 

В15 23 41.892 24 47.208 

Непознато 

В13  1 35 1 2 

В14  3 32 2 21 

В15 1 3 - - 

Извор: Државен завод за статистика, Република Северна Македонија (МАКСТАТ база на податоци), пристапено на 20-04-
2020 
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Во горната табела: 

- В13 се однесува на производство на текстил 
- В14 се однесува на производство на облека 
- В15 се однесува на производство на обувки, кожа и други кожни производи 
- # се однесува на број на компании 

 
Најважни извозни дестинации за македонските текстилни производи, со над 65% од вкупниот 
извоз, се Германија, Холандија, Австрија, Бугарија, Обединето Кралство, Швајцарија, Грција, 
Италија и Република Чешка.   
 
Околу 95% од извозот на облека и обувки е на база на CM/CMT аранжман (лон производство).  
Сепак, податоците за извозот вклучуваат вредност на материјалите, толку релевантни за извозот 
на облека и нејзиниот придонес во индустријата е увозот на материјали (привремен увоз за 
извоз). Следната табела дава преглед на увозот на суровини. 
 
2.4.2 Увоз 
 
На следната табела прикажан е увозот на разни производи кои припаѓаат во групата на текстилни 
производи, облека и производи од кожа. 
 
Табела С 12: Увоз на текстилни производи, облека и производи од кожа (во 000 Евра) 
Група Опис 2015 2016 2017 2018 2019 

59 

Текстилни ткаенини, 
импрегнирани, премачкани, 
превлечени, прекриени или 
ламинирани; текстилни производи 
погодни за технички цели 

54.979 61.957 76.422 87.086 93.680 

52 Памук 109.358 99.812 100.712 91.839 82.289 

55 
Вештачки или синтетички влакна, 
сечени 

86.466 82.583 88.323 82.353 76.957 

54 

Вештачки или синтетички 
филаменти; ленти и слични 
вештачки или синтетички 
текстилни материјали 

50.602 49.380 59.098 67.583 66.182 

60 Плетени или кукичани материјали 54.770 53.721 55.152 54.119 52.752 

62 
Облека и прибор за облека, освен 
плетени или кукичани производи 

33.543 39.235 41.888 44.745 48.679 

42 

Производи од кожа, седларски и 
сарачки производи, предмети за 
патување, рачни торби и слични 
контејнери, производи од 
животински црева  

9.723 24.139 34.444 36.438 40.726 

61 
Облека и прибор за облека, 
плетени или кукичани 

27.012 31.347 32.371 36.656 40.046 

64 Обувки 36.140 38.828 39.061 37.333 36.657 
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Група Опис 2015 2016 2017 2018 2019 

41 
Сурова крупна  и ситна кожа со 
влакна или без влакна (освен 
крзна) и штавена кожа  

23.900 20.716 27.290 30.963 25.453 

56 

Вата, филц и неткаени материјали, 
специјални предива, канапи, 
јажиња, ортоми и кабли и 
производи од нив 

15.745 15.376 18.388 25.800 23.597 

58 
Специјални ткаенини; тафтувани 
ткаенини; тантели; таписерии; 
позамантерии; вез 

16.057 15.167 16.627 18.557 17.965 

63 

Други готови производи од 
текстил, сетови, износена-
дотраена облека и дотраени 
производи од текстил, крпи 

14.899 13.110 12.145 12.613 13.425 

51 
Волна, фини или груби животински 
влакна, предиво и ткаенини од 
коњски влакна 

11.587 13.958 10.878 11.016 10.614 

53 
Други растителни текстилни 
влакна; предиво од хартија и 
ткаенини од предиво од хартија 

2.468 2.339 2.665 3.963 6.030 

57 Теписи и други подни покривки 5.366 5.823 5.609 5.953 5.943 

43 
Природно и вештачко крзно, 
производи од крзно 

2.354 1.829 2.372 2.649 1.060 

50 Свила 3.565 2.138 1.616 1.342 1.002 

 
 

2.5 Традиционални пазари 
 
Македонските производители на облека  и обувки прават производи за најголемите светски 
брендови, како што се: 

- Италија: Massimo Rebecchi, Versace, Nanette, Diesel, Gucci, Cinque, Pinko, MaxMara 
- Австрија: Jones  
- Холандија: Barnett & Barnett, La Salle 
- Германија: Marc Cain, Steilman, Gerry Weber, Apanage, Wahler, Betty Barclay, Escada  
- Белгија: Ahlers. 

 
 

2.6 Индустриско производство и бруто домашен производ на секторот 
 
Во изминатите пет години, преработувачката индустрија бележи стабилен континуиран раст кој во 
просек изнесува околу 4% годишно.   
 
Индустријата за производство на текстил, исто така бележи континуиран раст кој во просек 
годишно изнесува 15,5%.   
 
Индустриското производство на индустријата за облека и индустријата за кожа и кожени 
производи бележат пад во изминатите пет години, којшто пад е всушност продолжување уште од 
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2010 година.  Индустријата за облека бележи пад на индустриското производство од 5,5% 
годишно, додека промената кај индустријата за кожа и слични производи од кожа (главно обувки) 
овој пад изнесува во просек 23,2%. 
 
Табела С 13: Индекси на промената на индустриското производство (2015 – 2019) 

Период 2015/2014 1016/2015 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Преработувачка индустрија 106,0 105,3 99,8 106,5 102,3 

Производство на текстил 122,5 111,5 123,4 112,6 107,5 

Производство на облека 90,9 92,7 98,4 97,8 92,7 

Производство на обувки, 
кожа и слични производи од 
кожа 81,7 84,2 71,4 74,7 71,9 
Извор: Државен Завод за Статистика 
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График 6: Индекси на промената на индустриското производство (2015 – 2019) 

 
 
Во првите три месеци од 2020 година, индексите на индустриското производство се прикажани во 
следната табела.  Забележителен е падот на индустриското производство во месец март 2020 
година, во однос на истиот месец од 2019 година. 
 
Табела С 14: Индекси на индустриско производство јануари – март 2020 / 2019 по месеци 

Индустрија 
I 2020 /  
I 2019 

II 2020 /  
II 2019 

III 2020 /  
III 2019 

Преработувачка индустрија 104,6 106,6 85,7 

Производство на текстил 118,9 111,9 84,5 

Производство на облека 106,1 109,5 84,1 

Производство на кожа и слични производи од кожа 80,5 81,3 63,3 

 
Пресметката на нето деловниот вишок на индустријата за облека е прикажана во следната табела. 
 
Табела С 15: Пресметка на нето деловен вишок – производство на текстил (во милиони денари) 

Елементи на додадена вредност - Производство на текстил       

  2013 2014 2015 2016 2017 

Бруто вредност 3.858 4.456 5.643 6.742 9.510 

Меѓуфазна потрошувачка 2.726 2.948 3.599 4.330 6.005 

Бруто додадена вредност 1.132 1.508 2.045 2.412 3.506 

Средства на вработените 804 1.102 1.429 1.669 2.721 

Други даноци на производство - нето 5 3 3 1 -1 

Бруто-деловен вишок 323 403 613 742 786 

Амортизација 144 221 262 331 405 

Нето-деловен вишок 179 182 351 410 381 

Релативна анализа           

  2013 2014 2015 2016 2017 

Бруто  вредност 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Меѓуфазна потрошувачка 70,7% 66,2% 63,8% 64,2% 63,1% 

Средства на вработените 20,8% 24,7% 25,3% 24,8% 28,6% 

Други даноци 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Амортизација 3,7% 5,0% 4,6% 4,9% 4,3% 

Нето деловен вишок 4,6% 4,1% 6,2% 6,1% 4,0% 

Извор: Сопствена анализа, податоци од ДЗС, МАКСТАТ база 
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Во секторот производство на текстил, изминатите години нето деловниот вишок како % од 
вкупната бруто додадена вредност за секторот се движел помеѓу 4 и 6,2% од генерираната бруто 
вредност.  Во периодот од 2013 до 2017 година, индустријата за производство на облека бележи 
раст на бруто вредноста, како што е прикажано во следната табела. 
 
Табела С 16: Пресметка на нето деловен вишок – производство на облека (во милиони денари) 

Елементи на додадена вредност - Производство на облека       

  2013 2014 2015 2016 2017 

Бруто вредност 16.693 17.828 17.081 19.107 19.290 

Меѓуфазна потрошувачка 7.988 8.376 7.957 8.806 8.537 

Бруто додадена вредност 8.705 9.452 9.124 10.301 10.753 

Средства на вработените 6.835 7.430 7.461 8.252 8.732 

Други даноци на производство - нето -125 -50 -71 -98 -178 

Бруто-деловен вишок 1.995 2.072 1.734 2.147 2.198 

Амортизација 453 504 540 589 503 

Нето-деловен вишок 1.543 1.568 1.194 1.559 1.695 

Релативна анализа           

  2013 2014 2015 2016 2017 

Бруто  вредност 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Меѓуфазна потрошувачка 47,9% 47,0% 46,6% 46,1% 44,3% 

Средства на вработените 40,9% 41,7% 43,7% 43,2% 45,3% 

Други даноци -0,7% -0,3% -0,4% -0,5% -0,9% 

Амортизација 2,7% 2,8% 3,2% 3,1% 2,6% 

Нето деловен вишок 9,2% 8,8% 7,0% 8,2% 8,8% 

Извор: Сопствена анализа, податоци од ДЗС, МАКСТАТ база 

 
Нето деловниот вишок во разгледуваниот период се движи помеѓу 7 и 9,2 %.  Кај индустријата за 
кожа и слични производи од кожа (вклучително и обувки), нето деловниот вишок се движи помеѓу 
3,3% и 7,7%. 
 
Табела С 17: Пресметка на нето деловен вишок – производство на кожа и слични производи од 
кожа  
 (во милиони денари) 

Елементи на додадена вредност - Производство на кожа и слични производи од кожа 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Бруто вредност 2.433 2.555 2.421 2.659 2.840 

Меѓуфазна потрошувачка 1.245 1.310 1.183 1.439 1.608 

Бруто додадена вредност 1.188 1.245 1.238 1.220 1.232 

Средства на вработените 978 1.043 984 993 1.067 

Други даноци на производство - нето 2 -1 0 -2 0 

Бруто-деловен вишок 208 203 255 230 165 

Амортизација 63 78 68 69 72 

Нето-деловен вишок 145 125 187 160 93 

Релативна анализа           

  2013 2014 2015 2016 2017 

Бруто  вредност 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Меѓуфазна потрошувачка 51,2% 51,3% 48,9% 54,1% 56,6% 

Средства на вработените 40,2% 40,8% 40,6% 37,3% 37,6% 

Други даноци 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% 0,0% 

Амортизација 2,6% 3,1% 2,8% 2,6% 2,5% 

Нето деловен вишок 6,0% 4,9% 7,7% 6,0% 3,3% 

Извор: Сопствена анализа, податоци од ДЗС, МАКСТАТ база 
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2.7 Анализа на трендот на бројот на вработени 
 
Секторот за производство на облека е важен за економијата на Република Северна Македонија.  
Главни аспекти на овој сектор, со кои секторот значително придонесува до стабилноста на 
македонската економија, се вработувањата и извозот. 
 
Главна силна страна на индустријата е искусната работна сила.  Индустријата вработува вкупно 
над 37.000 работници во 2019 година, што претставува околу 24% од вкупниот број на вработени 
во секторот на преработувачка индустрија, односно 4,7% од вкупниот број на вработени, како што 
е прикажано во следните табели. 
 
Табела С 18: Анализа на бројот на вработени 

Сектор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019 

Вкупен број на 
вработени 

645.085 650.554 678.838 690.188 705.991 723.550 740.648 759.054 797.651 

Вкупен број на 
вработени 2 ** 

458.873 474.398 483.447 501.788 519.031 534.200 548.681 567.230 619.663 

Преработувачка 
индустрија 

125.206 126.892 131.542 132.937 137.151 137.615 143.253 150.820 157.831 

Производство на 
текстил 

3.158 2.712 2.737 4.928 5.135 5.286 6.027 7.519 7.316 

Производство на 
облека 

32.525 33.360 32.611 32.913 31.742 30.919 30.243 28.322 26.920 

Производство на 
кожа и слични 
производи од кожа 

4.154 4.803 4.956 4.833 5.218 4.437 4.335 3.918 3.075 

Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија, Статистички Годишници 2011 – 2019 
* Проценета вредност врз основа на податоците од месечните статистички извештаи 
** Во горната табела, според податоците од статистичките годишници, вкупниот број на вработени 2  ги вклучува само 
деловните субјекти, односно не се вклучени следните сектори: Љ - Јавна управа и одбрана; задолжително социјално 
осигурување; М – Образование; Н - Дејности на здравствена и социјална заштита; Њ - Уметност, забава и рекреација; П - 
Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат 
различни услуги за сопствени потреби 
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График 7: Индекси на движење на бројот на вработени (2015 = 100) 

 
 
Во изминатиот период може да се забележи континуирано намалување на бројот на вработени во 
индустријата за производство на облека, од 32.525 во 2011 на 26.920 во 2019 година, односно 
намалување од околу 5.500 вработени, или просечно годишно намалување на бројот на 
вработени од 1,9%.   Во 2019 година, бројот на вработени се намалил за приближно 5% во однос 
на претходната 2018 година.  Многу позасилен тренд на намалување на бројот на вработени има 
во групата Производство на кожа и слични производи од кожа.  Од друга страна, во секторот за 
производство на текстил има пораст на бројот на вработени, од 3.158 вработени во 2011 на 7.316 
во 2019 година, односно раст за 4.158 вработени, па се добива впечатокот дека вработените од 
секторот производство на облека се преселиле во секторот производство на текстил. 
 
Табела С 19: Индекси на движење на бројот на вработени во 2019 и 2020 година (2015 = 100) 
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2.8 Просечни плати 
 
Анализата на просечните нето плати во секторот во однос на другите сектори е прикажана во 
следните табели. 
 
Табела С 20: Просечна месечна нето плата по вработен, пресметана на годишно ниво (во денари) 

Сектор 2015 2016 2017 2018 2019 

Сите вработени 21.906 22.342 22.928 24.276 25.213 

Преработувачка индустрија 16.594 17.096 18.112 20.073 21.146 

Производство на текстил 14.107 15.435 17.949 19.767 21.129 

Производство на облека 12.113 12.641 13.795 15.421 16.199 

Производство на кожа и слични производи од кожа 11.096 11.625 12.803 14.268 14.833 

Извор: Државен Завод за Статистика на Република Северна Македонија, Статистички годишници 2015 - 2019 

 
 
 
 
 
 
График 8: Просечна месечна нето плата по години (во денари) 
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График 9: Движење на нето плата по месеци (во денари) 

 
 
 
Движењето на нето платите во текот на 2019 година и првите два месеци од 2020 е прикажано на 
следниот график. 
 
График 10: Движење на нето плати во 2019 (во денари) 
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2.9 Заклучоци од статистичка анализа на секторите 
 
Анализата на статистичките податоци го покажа следното: 
 

- Компаниите во овие индустриски сектори главно функционираат на база на „лон“ системот 
на производство (Cut Make Trim), 
 

- Овие индустриски сектори се важен работодавач во државата и во нив се вработени околу 
5% од вкупниот број на вработени во државата, односно 24% од бројот на вработени во 
преработувачката индустрија, 

 
- Во изминатите пет години може да се забележи благ тренд на намалување на бројот на 

компании, бројот на вработени и вкупниот извоз.  Овој тренд на благо намалување трае од 
2010 година, па наваму, и се должи на промена на ланците на набавка на купувачите од 
целните пазари, главно државите во западниот дел на Европа.  Во изминатите 10-ина 
години, купувачите од западна Европа се насочија кон набавки на производи од овие 
индустриски сегменти од земјите во коишто цената на работната сила е поевтина, како што 
се Кина (сепак со опаѓачки тренд во изминатите пет години), Бангладеш, Виетнам, Индија, 
Турција и други држави.  Од Република Северна Македонија главно се набавуваат 
производи со поширок асортиман и во помали серии. 

 
- Иднината на македонската индустрија за текстил и облека се гледа во воведување на 

флексибилно производство на квалитетни производи, со широк асортиман, во мали серии, 
по прифатливи цени. 

 
- Статистичките податоци покажуваат дека кризата наметната од корона вирусот влијае 

негативно на овие индустриски сегменти.  И додека во јануари и февруари 2020 година, се 
бележи раст на индустриско производство во однос на истите периоди во 2019 година, во 
месец март се забележува пад на индустриското производство за 15%. 

 
- Бројот на вработени во месец март 2020 е намален за 6,4% во производство на облека, 

10% во производство на текстил и 8,3% во производство на кожа и други производи од 
кожа, во однос на месец февруари 2020 година. 
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3. АНКЕТА НА КОМПАНИИ 
 

3.1 Општи податоци за анкетираните компании 
 
Анкетата на компании опфати 52 компании, доминантно средни компании, со број на вработени 
помеѓу 51 и 250 вработени.  Оваа големина на компании во анкетата е репрезентативна   на 
реалните состојби во индустријата.  Компаниите доминантно се лоцирани во источниот плански 
регион (32,7%).  Најголем дел од анкетираните компании се во текстилната индустрија 
(производство на текстил и облека), односно 88,5%.  Структурата на анкетираните компании 
одговара на структурата на компаниите кои во моментот се активни во оваа индустриска гранка. 
 
На следните табели и дијаграми прикажани се општите податоци и структурата на анкетираните 
компании. 
 
Табела А 1:Големина на компаниите опфатени во анкетата 

Одговор Број % 

До 10 вработени (микро) 10 19.23% 
11 до 50 вработени (мало) 11 21.15% 
51 до 250 вработени (средно) 21 40.38% 
Повеќе од 250 вработени (големо) 10 19.23% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 

 
График А: 1: Големина на компаниите опфатени во анкетата 

  
 

Табела А 2: Седиште на анкетираните претпријатија 
Одговор Број % 

Североисточен 4 7.69% 
Скопски 9 17.31% 
Источен 17 32.69% 
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Полошки 8 15.38% 
Вардарски 3 5.77% 
Југозападен 4 7.69% 
Југоисточен 5 9.62% 
Пелагониски 2 3.85% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 

 
График А: 2: Седиште на анкетираните компании 

 
 
Табела А 3: Потсектор – дејност на анкетираните компании 

Одговор Број % 

Текстил 46 88.46% 
Кожарство 6 11.54% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 3: Потсектор – дејност на анкетираните компании 

 
 
 

3.2 Влијание на COVID-19 врз работењето на анкетираните компании 
 
Проценките на компаниите се дека пандемијата со COVID-19 веќе има негативно влијание врз 
работењето на компаниите, и дека ќе има негативно влијание на работењето во следните месеци 
по завршувањето на кризата, во зависност од тоа колку долго таа ќе трае. 
 
 
3.2.1 Влијание на COVID 19 врз бројот на вработените 
 
Прашање: Во колкав обем последиците од COVID 19 имаат директно влијание на бројот на 
вашите вработени?  
 
Над 80% од компаниите изјавија дека со кризата дошло до намалување на бројот на вработени, и 
тоа најмногу одговори беа во изборот намалување на бројот на вработени од 1 до 20%, (20 
одговори или 38,46%).  Секако важна е и групата од 21% до 60% намален број на вработени,  во 
која влегуваат 34,6% од одговорите.   
 
Табела А 4: Влијание на COVID-19 врз бројот на вработените 
Одговор Број % 

Немам никакво влијание од кризата 9 17.31% 
Се намали за 1% - 20% 20 38.46% 
Се намали за 21% - 40% 9 17.31% 
Се намали за 41% - 60% 9 17.31% 
Се намали за 61% - 80% 3 5.77% 
Се намали за 81% -100% 1 1.92% 
Бројот на вработени ми се зголеми 1 1.92% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 
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График А: 4: Влијание на COVID-19 врз бројот на вработените 

 
 
 

3.2.2 Процентот на вработени кои отсуствуваат од работа по основ на родителска грижа, 
самоизолација или хронично болни 
 
Прашање: Колкав е процентот на вработени кои отсуствуваат од работа по основ на 
родителска грижа, самоизолација или хронично болни? 
 
Отсуствување од работа поради кризата, е забележано кај повеќето компании (околу 85% од 
компаниите), со тоа што отсуството е умерено, односно 1 до 20% од вработените се отсутни 
заради состојбите. 
 
Табела А 5: Процент на вработени кои отсуствуваат од работа како резултат од COVID-19 
Одговор Број % 

Немам такви вработени 8 15.38% 
1% - 20% 33 63.46% 
21% - 40% 9 17.31% 
41% - 60% 2 3.85% 
61% - 80% 0 0.00% 
81% - 100% 0 0.00% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 
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График А: 5:  Процент на вработени кои отсуствуваат од работа како резултат од COVID-19 

 
 
 
3.2.3 Очекувани последици од COVID 19 врз извозот 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на вашиот извоз? 
 
Сите компании очекуваат некакво влијание од кризата врз извозот, со тоа што најголем дел од 
компаниите очекуваат делумно или големо влијание врз извозот. 
 
Шест компании од анкетираните (11,54%) изјавија дека во моментот не извезуваат. 
 
Табела А 6: Влијание на кризата врз извозот 
Одговор Број % 

никакво влијание на работењето 0 0.00% 
слабо влијание на работењето 3 5.77% 
делумно влијание на работењето 13 25.00% 
големо влијание на работењето 30 57.69% 
не извезувам 6 11.54% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 
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График А: 6: Влијание на кризата врз извозот 

 
 
3.2.4 Влијание на COVID-19 врз увозот на репроматеријали 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на увозот од странство 
(вклучително и на репроматеријалите)? 
 
Над 95% од работењето на текстилната и индустријата за облека се базирани на принципот лон 
производство (CMT – Cut Make Trim), што подразбира увоз на материјалите, нивна обработка и 
извоз на готовиот производ.  Слично како кај влијанието на извозот, и кај увозот на 
репроматеријалите се очекува негативно влијание, со тоа што 34% изјавија дека кризата има 
делумно влијание, додека 50% изјавија дека кризата има големо влијание на увозот на 
репроматеријали. 
 
Табела А 7: Влијание на COVID-19 врз увозот на репроматеријали 
Одговор Број % 

никакво влијание на работењето 0 0.00% 
слабо влијание на работењето 6 11.54% 
делумно влијание на работењето 18 34.62% 
големо влијание на работењето 26 50.00% 
не увезувам 2 3.85% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 
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График А: 7: Влијание на COVID-19 врз увозот на репроматеријали 

 
 
 

3.2.5 Влијание на COVID-19 врз одложување/откажување на нарачки 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на одложување / 
откажување на склучени нарачки? 
 
Над 90% од анкетираните компании изјавија дека кризата има делумно или големо влијание на 
одложување или откажување на нарачките. 
 
Табела А 8: Влијание на кризата на одложување/откажување на нарачките 
Одговор Број % 

никакво влијание на работењето 0 0.00% 
слабо влијание на работењето 4 7.69% 
делумно влијание на работењето 21 40.38% 
големо влијание на работењето 27 51.92% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 
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График А: 8: Влијание на кризата на одложување/откажување на нарачките 

 
 
3.2.6 Влијание на COVID-19 врз наплатата на побарувањата 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на наплата на 
побарувањата? 
 
Најголем дел од компаниите сметаат дека кризата ќе има делумно или големо влијание врз 
наплатата на побарувањата. 
 
Табела А 9: Влијание на COVID-19 врз наплатата на побарувањата 
Одговор Број % 

никакво влијание на работењето 2 3.85% 
слабо влијание на работењето 9 17.31% 
делумно влијание на работењето 22 42.31% 
големо влијание на работењето 19 36.54% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
Анализата покажа дека делумно или големо влијание во наплата на побарувањата очекуваат 
компаниите од сите големини.  
 
Табела А 10: Влијание COVID-19 врз наплатата на побарувањата, структура според големина на 
компаниите 
  Микро Мало Средно Големо Без одговор Вкупно: 

Никакво влијание 10% 0% 5% 0% 0% 3,85% 
Слабо влијание 30% 9% 10% 30% 0% 17,31% 
Делумно влијание 30% 55% 48% 30% 0% 42,31% 
Големо влијание 30% 36% 38% 40% 0% 36,54% 
Без одговор 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 
Вкупно: 19% 21% 40% 19% 0% 100% 

 Извор: Анкета на компании 



 

 
 

38 

 

График А: 9:  Влијание на кризата врз наплатата на побарувањата 

 
 
 

3.2.7 Влијание на COVID-19 врз зголемување на цените 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на зголемување на цените? 
 
Компаниите очекуваат дека кризата ќе има мало до делумно влијание врз зголемувањето на 
цените на суровините и репроматеријалите.  Ова се објаснува со фактот дека најголем дел од 
компаниите се занимаваат со т.н. “лон” производство, при кое купувачот ги набавува (финансира) 
суровините и репроматеријалите и ги испорачува до производителите на обработка. 
 
Табела А 11: Влијание на COVID-19 врз зголемување на цените 
Одговор Број % 

никакво влијание 10 19.23% 
слабо влијание 6 11.54% 
делумно влијание 21 40.38% 
големо влијание 10 19.23% 
не користам репроматеријали 5 9.62% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 
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График А: 10: Влијание на COVID-19 врз зголемување на цените 

 
 
 
3.2.8 Влијание на COVID-19 врз продуктивноста 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание врз Вашата 
продуктивност? 
 
Предизвиците кои ги наметна кризата, се очекува да влијаат многу на продуктивноста, и тоа, 
според одговорите на анкетираните компании, делумно или големо влијание.  Ова се објаснува со 
отсуството на вработени, отежнати транспорт и логистика. 
 
Табела А 12: Влијание на COVID-19 врз продуктивноста 
Одговор Број % 

никакво влијание 3 5.77% 
слабо влијание 5 9.62% 
делумно влијание 16 30.77% 
големо влијание 28 53.85% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
Табела А 13: Влијание на COVID-19 врз продуктивноста, според големина на компаниите 
  Микро Мало Средно Големо Без одговор Вкупно: 

Никакво влијание 10% 9% 0% 10% 0% 5,77% 

Слабо влијание 10% 9% 5% 20% 0% 9,62% 

Делумно влијание 30% 18% 33% 40% 0% 30,77% 

Големо влијание 50% 64% 62% 30% 0% 53,85% 

Без одговор 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 

Вкупно: 19% 21% 40% 19% 0% 100% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 11: Влијание на COVID-19 врз продуктивноста 

 
 
3.2.9 Влијание на COVID-19 врз ликвидноста 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на Вашата ликвидност? 
Како резултат на намалената продажба, проблеми со наплатата и намалена продуктивност, 
компаниите очекуваат и вложување на ликвидноста, со делумно или големо влијание (80% од 
одговорите). 
 
Табела А 14: Влијание на COVID-19 врз ликвидноста 
Одговор Број % 

никакво влијание 2 3.85% 
слабо влијание 8 15.38% 
делумно влијание 15 28.85% 
големо влијание 27 51.92% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
Табела А 15: Влијание на COVID-19 врз ликвидноста, според големина на претпријатијата  
  Микро Мало Средно Големо Без одговор Вкупно: 

Никакво влијание 10% 0% 0% 10% 0% 3,85% 
Слабо влијание 10% 9% 19% 20% 0% 15,38% 
Делумно влијание 50% 18% 24% 30% 0% 28,85% 
Големо влијание 30% 73% 57% 40% 0% 51,92% 
Без одговор 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 
Вкупно: 19% 21% 40% 19% 0% 100% 
Извор: Анкета на компании 
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Микро компаниите очекуваат делумно влијание, додека другите компании очекуваат големо 
влијание на ликвидноста. 
 
График А: 12: Влијание на COVID-19 врз ликвидноста 

 
 
 
3.2.10 Влијание на COVID-19 врз логистика и дистрибуција 
 
Прашање: Дали последиците од COVID 19 имаат директно влијание на Вашата логистика и 
дистрибуција? 
 
Кризата има делумно влијание врз логистиката и дистрибуцијата.  Вака одговорија 60% од 
анкетираните компании. 
 
Табела А 16: Влијание на COVID-19 врз логистика и дистрибуција 
Одговор Број % 

никакво влијание 3 5.77% 
слабо влијание 9 17.31% 
делумно влијание 31 59.62% 
големо влијание 9 17.31% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 13: Влијание на COVID-19 врз логистика и дистрибуција 

 
 
 
3.2.11 Влијание врз административното работење 
 
Прашање: Дали последиците од кризата имаат директно влијание на вашето 
административно функционирање – обезбедување документи од државни организации и 
институции 
 
На ова прашање одговорите беа речиси подеднакво распределени помеѓу никакво, слабо и 
делумно влијание. 
 
Табела А 17: Влијание врз административното работење 
Одговор Број % 

никакво влијание 13 25.00% 
слабо влијание 18 34.62% 
делумно влијание 16 30.77% 
големо влијание 5 9.62% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 14: Влијание на кризата врз административното работење 

 
 
 
 

3.2.12 Преземени мерки како одговор на предизвикот COVID-19 
 
Прашање: Кои мерки ги имате преземено (или планирате) како резултат на COVID 19? 
 
На прашањето кои мерки биле преземени како одговор на предизвикот, најголем дел од 
компаниите вовеле намалување на работното време, биле прилагодени и подобрени санитарно 
техничките услови на работење, но и мерки како што се зголемување и репрограмирање на 
кредитните задолжувања, намалување на месечните примања, неисплаќање дивиденди, како и 
затворање на делови од производниот процес.  Ниту една од компаниите не размислува за 
целосно затварање на работењето и отпуштање на сите вработени. 
 
Табела А 18: Преземени мерки како одговор на предизвикот COVID-19 
Одговор Број % 

Намалување на работното време 28 21.71% 
Прилагодување и подобрување на санитарно техничките услови за работење 17 13.18% 
Репрограмирање на долговите и зголемување на кредитните задолжувања 13 10.08% 
Намалување на месечните примања 11 8.53% 
Затварање на дел од производните процеси/капацитети 11 8.53% 
Организирање на дел од работниците за работа од дома 9 6.98% 
Откажување на планираното производство и нарачки 9 6.98% 
Работа во смени 8 6.20% 
Отпуштање на дел од работниците 7 5.43% 
Неисплата на дивиденда 7 5.43% 
Организирање алтернативна достава на производите до нивните крајните 
потрошувачи 

4 3.10% 
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Затворање на целиот производен процес/капацитети 3 2.33% 
Стопирање на исплата на бонуси и награди 2 1.55% 
Отпуштање на сите работници 0 0.00% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 129 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
 
График А: 15: Преземени мерки како одговор на предизвикот COVID-19 

 
 

 
3.2.13 Организација на друг вид на производството во новите услови на работа 
 
Прашање: Дали организирате друг вид на производство спрема моменталните потреби на 
пазарот (како на пример заштитни маски или друга медицинска опрема)? 
 
Во новонастанатите услови, најголем дел од компаниите, над 80%, вовеле, во целост или 
делумно, друг вид на производство, најмногу производство на заштитни маски. 
 
Табела А 19: Адаптирање кон моменталните потреби на пазарот 
Одговор Број % 

Да, во целост 9 17.31% 
Да, делумно 33 63.46% 
Не 10 19.23% 
Без одговор 0 0.00% 
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Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
График А: 16: Организација на друг вид на производство според моменталните потреби на пазарот 

 
 
 
3.2.14 Споредба со првиот квартал од 2019 година 
 
Прашање: Во споредба со првиот квартал од 2019 година, на колку ги проценувате вашите 
загуби во првиот квартал од 2020 година како резултат од COVID 19 кризата? 
 
Само една компанија (1,92% од анкетираните компании) изјави дека во однос на првиот квартал 
од 2019 година работењето е исто или подобро.  Најголем дел од компаниите сметат дека 
намалената добивка (односно загубата) се движи помеѓу 21 и 40%.  Пет компании (9,62%) изјавија 
дека загубите им се помеѓу 61 и 80%. 
 
Табела: Споредба со првиот квартал од 2019 година 
Одговор Број % 

Немам никакво влијание од кризата 2 3.85% 
1% - 20% 11 21.15% 
21% - 40% 22 42.31% 
41% - 60% 11 21.15% 
61% - 80% 5 9.62% 
81% -100% 0 0.00% 
Моето работење е позитивно 1 1.92% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 17: Споредба со првиот квартал од 2019 година 

 
 
 

3.2.15 Влијание на кризата врз продажбата / извозот 
 
Прашање: За колку сметате дека ќе се намали продажбата / извозот во 2020 година како 
резултат од COVID 19 кризата? 
 
Најголем дел од компаниите (40%) очекуваат дека продажбата, како резултат на кризата, ќе се 
намали помеѓу 40 и 60%, додека 31% од компаниите очекуваат намалување на продажбата 
помеѓу 21 и 40%. 
 
Табела А 20: Влијание на кризата врз продажбата / извозот 

Одговор Број % 

Немам никакво влијание од кризата 0 0.00% 
1% - 20% 8 15.38% 
21% - 40% 16 30.77% 
41% - 60% 21 40.38% 
61% - 80% 7 13.46% 
81% - 100% 0 0.00% 
Моето работење е позитивно 0 0.00% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 18 

 
 
 

3.2.16 Влијание на кризата врз профитабилноста 
 
Прашање: За колку сметате дека ќе се намали Вашата профитабилност во 2020 година како 
резултат од COVID 19 кризата? 
 
На ова прашање, над 62% од компаниите очекуваат дека профитабилноста во 2020 година ќе се 
намали од 21% до 60%.  Голем е и бројот на компании (17,3%) кои очекуваат дека 
профитабилноста ќе им се намали и за 61% до 80%, а четири фирми изјавија дека 
профитабилноста може да им се намали за 100%. 
 
Табела А 21: Влијание на кризата врз профитабилноста 
Одговор Број % 

Немам никакво влијание од кризата 1 1.92% 
1% - 20% 5 9.62% 
21% - 40% 15 28.85% 
41% - 60% 18 34.62% 
61% - 80% 9 17.31% 
81% - 100% 4 7.69% 
Моето работење е позитивно 0 0.00% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 19: Влијание на кризата врз профитабилноста 

 
 
 

3.2.17 Влијание на кризата врз бројот на вработени 
 
Прашање: За колку сметате дека ќе се намали бројот на вашите работници во 2020 година 
како резултат од COVID 19 кризата? 
 
Компаниите очекуваат дека може да дојде до намалување на бројот на вработени во текот на 
2020 година, согласно со намалените нарачки и продажби.  Намалувањето на вработените би се 
движело доминантно помеѓу 1 и 40%.  Две компании (3,85%) очекуваат зголемување на бројот на 
вработени. 
 
Табела А 22: Влијание на кризата врз бројот на вработени 
Одговор Број % 

Немам никакво влијание од кризата 5 9.62% 
1% - 20% 29 55.77% 
21% - 40% 12 23.08% 
41% - 60% 3 5.77% 
61% - 80% 1 1.92% 
81% - 100% 0 0.00% 
Бројот на работници ќе ми се зголеми 2 3.85% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
 
Табела А 23: Влијание на кризата врз бројот на вработени, според големина на компаниите 
  Микро Мало Средно Големо Без одговор Вкупно: 

Нема влијание 20% 9% 5% 10% 0% 9,62% 
1 до 20% 50% 36% 71% 50% 0% 55,77% 
21 до 40% 10% 36% 14% 40% 0% 23,08% 
41 до 60% 10% 9% 5% 0% 0% 5,77% 
61 до 80% 0% 9% 0% 0% 0% 1,92% 
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81 до 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 
Бројот на 
работници ќе се 
зголеми 

10% 0% 5% 0% 0% 3,85% 

Без одговор 0% 0% 0% 0% 0% 0,00% 
Вкупно: 19% 21% 40% 19% 0% 100% 

 
График А: 20: Влијание на кризата врз бројот на вработени 

 
 
3.2.18 Влијание на кризата врз ликвидноста 
 
Прашање: Дали очекувате проблеми во Вашата ликвидност? 
 
Повеќето компании очекуваат намалена ликвидноста во период од 1 до 6 месеци. 
 
Табела А 24: Влијание на кризата врз ликвидноста 
Одговор Број % 

Да, во следните 15 дена 2 3.85% 
Да, во следните 15 – 30 денови 7 13.46% 
Да, во следните 30-60 денови 15 28.85% 
Да, во следните 60-90 денови 12 23.08% 
Да, во следните 90 – 180 денови 6 11.54% 
Да, по следните 180 денови 5 9.62% 
Не, не очекувам никакви проблеми со мојата ликвидност 5 9.62% 
Без одговор 0 0.00% 
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Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
График А: 21: Влијание на кризата врз ликвидноста 

 
 
 
3.2.19 Потребна поддршка од државата 
 
Прашање: Кои мерки според Вас треба државата да ги преземе со цел да помогне брзо да се 
стабилизира Вашето работење и да ги задржите најголемиот број на работници? 
 
Како трудоинтензивна индустрија, во која главен трошок се платите за вработените, најголем дел 
од компаниите очекуваат поддршка од државата во вид на субвенции на дел од платите на 
вработените.  Потоа следат обезбедување бескаматни кредити и признавање на боледување 
пократко од 30 дена од страна на ФЗО. 
 
Табела А 25: Потребна поддршка од државата 
Одговор Број % 

Субвенција на дел од платите на вработените 47 35.88% 
Одложување на плаќањето на данокот на доход 3 2.29% 
Намалување на даночните оптоварувања 12 9.16% 
Намалување на социјалните давачки 7 5.34% 
Намалување на аконтациите од данок на добивка 3 2.29% 
Признавање на боледување пократко од 30 дена од страна на ФЗО 15 11.45% 
Ослободување од плаќање придонес за пензиско осигурување 13 9.92% 
Обезбедување на бескаматни кредити 17 12.98% 
Доделување на кредити за одржување на ликвидноста и обртни средства за 
компании 

8 6.11% 

Обезбедување на заеми со ниски камати 5 3.82% 
Обезбедување на гаранција за заем и заем за обртни средства 1 0.76% 
Без одговор 0 0.00% 
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Вкупно: 131 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
 
График А: 22: Потребна поддршка од државата 

 
 
 

3.2.20 Време потребно за враќање во вообичаено ниво на работење доколку кризата заврши до 
крајот на јуни 
 
Прашање: Доколку COVID-19 кризата заврши до крајот на јуни, колку време сметате дека Ви е 
потребно да се вратите на вообичаеното ниво на работење? 
 
Проценката на компаниите е дека за враќање на вообичаеното ниво на работење ќе бидат 
потребни од 1 до 6 месеци, со тоа што мнозинството смета дека ќе бидат потребни од 3 до 6 
месеци (42,3%). 
 
Табела А 26: Проценка на време потребно за враќање на вообичаеното ниво на работење доколку 
кризата трае до крајот на јуни 
Одговор Број % 

Помалку од 30 дена 1 1.92% 
Од 1 до 3 месеци 14 26.92% 
Од 3 до 6 месеци 22 42.31% 
Од 6 до 12 месеци 8 15.38% 
Повеќе од 12 месеци 5 9.62% 
Никогаш нема да се вратам на вообичаеното ниво на работење 0 0.00% 

0 10 20 30 40 50

Без одговор

Обезбедување на гаранција за заем …

Одложување на плаќањето на …

Намалување на аконтациите од …

Обезбедување на заеми со ниски …

Намалување на социјалните давачки

Доделување на кредити за …

Намалување на даночните …

Ослободување од плаќање …

Признавање на боледување …

Обезбедување на бескаматни …

Субвенција на дел од платите на …

022 Очекувана поддршка од државата и институциите
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Очекуваме оваа криза позитивно да се одрази на нашето работење 1 1.92% 
Оваа криза нема никакво влијание на моето работење 1 1.92% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 
Извор: Анкета на компании 

 
 

График А: 23: Проценка на време потребно за враќање на вообичаеното ниво на работење 
доколку кризата трае до крајот на јуни 

 
 
Најоптимистички расположени по ова прашање се микро компаниите, кај кои над 40% од 
испитаниците изјавиле дека им се потребни од 1 до 3 месеци за враќање во нормала.  Кај другите 
компании (над 50%) доминира одговорот  дека се потребни од 3 до 6 месеци. 
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График А: 24: Проценка на време потребно за враќање на вообичаеното ниво на работење по 
големина на компанијата 

 
 
 
3.2.21 Време потребно за враќање во вообичаено ниво на работење доколку кризата заврши до 
крајот на годината 
 
Прашање: Доколку COVID-19 кризата заврши до крајот на годината, колку време сметате дека 
Ви е потребно да се вратите на вообичаеното ниво на работење? 
 
Доколку кризата продолжи до крајот на годината, компаниите сметаат дека ќе бидат потребни од 
6 до 12 па и повеќе од 12 месеци.  На ова прашање, 7 компании изјавија дека нема да можат да се 
вратат на вообичаеното ниво на работење. 
 
Табела А 27: Проценка на време потребно за враќање на вообичаеното ниво на работење доколку 
кризата трае до крајот на годината 

Одговор Број % 

Помалку од 30 дена 1 1.92% 
Од 1 до 3 месеци 4 7.69% 
Од 3 до 6 месеци 12 23.08% 
Од 6 до 12 месеци 19 36.54% 
Повеќе од 12 месеци 9 17.31% 
Никогаш нема да се вратам на вообичаеното ниво на работење 7 13.46% 
Очекуваме оваа криза позитивно да се одрази на нашето работење 0 0.00% 
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Оваа криза нема никакво влијание на моето работење 0 0.00% 
Без одговор 0 0.00% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 

 
График А: 25: Проценка на време потребно за враќање на вообичаеното ниво на работење 
доколку кризата продолжи до крајот на годината 

 
 
3.2.22 Дали планирате да користите субвенции од економските мерки на Владата? 
 
Прашање: Дали планирате да користите субвенции од економските мерки на Владата? 
 
Компаниите се заинтересирани да ги искористат економските мерки на владата (71,5% од 
компаниите).  Десет компании изјавија дека не можат да ги искористат затоа што не ги 
исполнуваат условите. 
 
Табела А 28: Користење на субвенции од економските мерки на владата 
Одговор Број % 

Да 37 71.15% 
Не, немам интерес 3 5.77% 
Не, не можам да ги исполнам условите 10 19.23% 
Без одговор 2 3.85% 
Вкупно: 52 100.00% 

Извор: Анкета на компании 
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График А: 26: Користење на субвенции од економските мерки на владата 
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3.3. Заклучоци од анкета на компаниите 
 
Со прогласувањето на вонредна состојба во средината на месец март, компаниите за многу краток 
период се соочија со повеќе потешкотии во работењето: 

- Глобално затворање на границите и редуцирање на транспортот.  Првично се јави 
проблемот на глобално затварање на границите и редуцирање на транспортот, што 
влијаеше на доцнење на репроматеријалите потребни за производство. Во овој период, 
компаниите пријавија пад на производство од околу 10-15%.  

- Отсуства на вработени.  Вториот проблем со кој се соочија компаниите беше 
ослободување на работниците од работни обврски заради родителска грижа на деца до 
10 годишна возраст. Според податоците од анкетата, отсуствата се движеа од 10-15%, а 
дополнително се бележеа отсуства и од лица кои имаа член во фамилијата ставен во 
карантин.  Отсуствата на вработените влијаеа на продуктивноста.   

- Откажување и / или намалување на нарачките од страна на купувачите.  Следен голем 
проблем со кој се соочија компаниите од секторот текстил и кожа беше стопирањето на 
нарачките од страна на странските партнери и откажувањето на испораки на веќе 
отпочнато производство во фабриките.  

 
Како одговор на предизвиците, компаниите вложија напори за преориентирање и започнување 
производство на други производи: 

- Производство на маски и друга слична опрема.  Во првата половина од месец април 
почна да се актуелизира производството на маски. Текстилните компании почнаа да шијат 
маски за домашни потреби и за извоз. 

 
Компаниите се заинтересирани за користење на субвенциите од владата на Република Северна 
Македонија.  Во моментот, поголемиот дел од нив не ги исполнуваат критериумите за 
намалување на приходите за повеќе од 30%, но долгорочно гледано, за период од 6 до 12 месеци, 
доколку не дојде до стабилизација на пазарите и враќање во нормала, се очекува дека 
компаниите во овие сектори да имаат сериозни негативни економски ефекти од кризата со корона 
вирусот. 
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4. ИНТЕРВЈУА СО КОМПАНИИ 
 
За потребите на оваа анализа, направена е анкета во форма на телефонски и skype разговори со 
десет компании од текстилниот сектор. Изборот на компании е направен според големината и 
видот на производството и основната дејност, со цел да се обезбеди репрезентативност на 
истражувањето.  Во продолжение се детали и заклучоци од интервјуата со компаниите. 
 

4.1 Детали од интервјуата 
 
Компанија производител од Прилеп, со над 300 вработени, посочи дека со отпочнувањето на 
кризата во многу краток период се соочиле првично со каснење на репроматеријали, а потоа и со 
стопирање на дел од налозите кои што веќе се наоѓале во производство.  Воедно компанијата се 
соочила и со најава од страна на купецот за пролонгирање на плаќањата на веќе испорачаните 
артикли и после неколку инсистирања до купувачот, успеале да ја извршат наплатата. Компанијата 
пријави пад на продуктивност од над 20% која се должи на отсуството на дел од вработените 
заради родителска грижа како и поради здравствени причини. Падот на продуктивноста 
продолжил да расте и поради реорганизацијата на производството во услови на пандемија и 
оптовареноста на работниците од можноста за појава на заболување. Компанијата покрај делот на 
налозите, се преориентира и во производство на маски, што на некој начин ова производство 
овозможи истата да остане активна. Во однос на користењето на субвенции од  државата преку 
економскиот сет на мерки што ги донесе Владата, компанијата не е сигурна дали ќе ги исполни 
условите поради настанатата ситуација со пандемијата и намалувањето на дел на вработените по 
различни основи. Во однос на предвидувањата за можни идни сценарија, компанијата очекува во 
месец мај да продолжи со производство на маски, а идните налози што би ги добиле во летниот 
период очекуваат да бидат во мали серии од 100 до 500 парчиња. Сето тоа ќе има влијание на 
продуктивноста, а со тоа и на цените кои ќе можат да ги понудат на купувачите. Како негативен 
момент во однос на склучување на идни договори со странските купувачи, ја гледаат инфлацијата 
која се случи во Турција и падот на цените на производство поради истата, со што очекуваат голем 
број од налозите од странските купувачи да завршат токму во оваа земја, која покрај соработката, 
на своите извозни партнери може да понуди и голем избор на основни помошни материјали.  
 
Компанија од Штип е агентура со 25 вработени. Основна активност на компанијата е поврзување 
на странските клиенти со домашните производители и следење контрола на производството кај 
истите. Како и кај претходната компанија и оваа компанија на почетокот се соочила со задоцнета 
достава на продажни материјали.  Компанијата организира производство и на модни програми и 
на корпоративни, и како резултат на пандемијата дошло до намалување и откажување на 
налозите од модниот програм, додека пак корпоративната облека имала помал пад во 
количината на производство.  И оваа компанија празните капацитети кај своите произведувачи ги 
пополнува со производство на маски за извоз.  Оваа компанија се јавила и на двата повика што 
Владата ги објавила за набавка на маски за потребите на нашата држава, но до овој момент не се 
располага со податоци дали тендерите се организирани.  Очекувањата на оваа компанија се дека 
во наредниот период, главна активност на текстилните компании ќе биде производството на 
маски за широка употреба како и производство на медицински маски и опрема, за што се 
потребни нови инвестиции. Компанијата предвидува дека производството на маски ќе биде 
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актуелно до крајот на годината, но и постепено ќе отпочне добивањето на модни налози во 
помали количини, што секако ќе има негативно влијание и ќе биде потребно подолго време за 
надминување на сите проблеми предизвикани од корона вирусот. 
 
Компанија од Штип, со над 400 вработени, своите активности ги има поделено во два дела: 
производство на ЛОН за странски купувачи и производство на сопствен бренд кој се продава на 
домашен пазар и се извезува на земјите во опкружувањето. Компанијата на почетокот на 
пандемијата се соочила со најава за задоцнето плаќање од страна на странскиот купувач за 
артикли во делот на ЛОН производство кои биле испорачани пред неколку месеци. Како резултат 
на затварањето на продавниците се соочила и со проблем на продажба на производи и од 
сопствениот бренд. Недостатокот на работни налози и оваа компанија го компензира со шиење на 
маски за извоз и за домашен пазар. Во план е да користи субвенции од владиниот економски сет 
на мерки доколку условот за ненамалување на бројот на вработени биде соодветно формулиран, 
и на тој начин со помош на субвенцијата се обезбеди поддршка за опстанок на целата компанија. 
Во моментов се соочува со пад на продуктивноста од 20-30%. Очекува дека производството на 
маски ќе биде актуелно подолг период и затоа ќе инвестира во машина за фалтање на маски  што 
ќе овозможи голема продуктивност во производство на маски. Исто така, очекува дека постепено 
продажбата на облека ќе се активира, но во намален обем. Во делот на продажбата на 
сопствениот бренд исто така очекува намалување на фреквенцијата на потрошувачи во 
продавниците бидејќи очекува подолг рок мерките за дистанца да важат, а воедно и процедурата 
на враќање или замена на артикл, ќе биде покомплицирана бидејќи таквиот артикл ќе треба  да 
стои во карантин пред да биде вратен во продажба. Инаку, пад на продажбата на поквалитетна и 
поскапа роба е условена и од забраната на организирање на било какви настани и како резултат 
на тоа производството на таков вид облека ќе се намали. Во Германија има најава дека прво ќе се 
отворат малите продавници, а потоа големите стоковни куќи и ова исто така влијае врз 
големината на налозите за шиење, кој очекува да бидат помали. Во однос на мерките смета дека 
отпуштање на работници не треба да има, а дека оние лица кои не одат на работа заради грижа 
на деца или заради болни членови од фамилијата, треба да бидат на боледување на сметка на 
државата бидејќи како што е сега, овие работници седат дома и земаат плата иста како и 
работниците кои одат на работа и тоа предизвикува демотивација за оние кои доаѓаат на работа и 
работат. Секако сето ова влијае негативно на продуктивноста. 
 
Компанија, производител на женска конфекција, со 150 вработени, повеќе од месец и половина 
работи со редуцирани количини на налози. Недостатоците на налози ги компензира со ЛОН 
производство на маски со извоз. Во овој период веќе се бележи најава за производство на налози, 
а претходно сработените налози од летната колекција 2020 ќе бидат најверојатно пуштени во 
продажба во 2021. Купувачите за кои што работат укажуваат на тоа дека оваа сезона е изгубена и 
редуцирана со 50%. Очекува наредниот период отворање на дел од продавниците на пазарите 
каде што извезуваат, а производството на маски, секако ќе продолжи на неопределено време.  
 
Производител на долна облека од Скопје, кој доминантно извезува во Германија, е мала 
компанија која бележи отсуства на вработени од 5-10% . Компанијата работи преку агентура и за 
сега нема проблеми со извозот. За месец април не е во можност да ги користи субвенциите од 
Владата бидејќи обртот не е намален за повеќе од 30% во однос на ланската година, а тоа е еден 
од критериумите кои треба да се исполнат за да се искористи мерката. Инаку, од компанијата 
посочија дека намалувањето на приходите не треба да се гледа само по себе, туку во корелација 
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со трошоците бидејќи покрај приходите што се намалуваат, во овој период на пандемија многу 
често се случува зголемување на трошоците. Па од тука,  разликата помеѓу остварените приходи и 
трошоци, треба да биде критериум за користење на економските мерки од Владата. 
 
Мала компанија од Битола, со 22 вработени, произведува сопствени производи кои ги продава 
под сопствен бренд. Производите кои што ги произведува од женска колекција, ги продава во 38 
продавници во земјата и во регионот (Грција, Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора).  Како и 
останатите компании, така и оваа мала компанија е погодена од корона вирусот, пред се поради 
затварањето на продавниците како мерка за заштита против корона вирусот. Излезот од оваа 
ситуација, во интерес да се задржат работниците на работа, го нашле во производство на маски. 
Маските првично биле понудени на аптеките во нашата држава, но бидејќи истите веќе биле 
снабдени со вакви производи увезени од Кина, компанијата нашла алтернатива за производство 
на маски за грчкиот пазар.  Со помош на интервенцијата на Текстилниот кластер, за релативно 
краток временски период, Царинската управа на Република Северна Македонија ја тргна 
забраната за извоз на маски како готов производ во земјата и на тој начин и овозможи на оваа 
компанија, како и на останатите компании кои извезуваат маски каков готов производ, да останат 
активни и да ги задржат работниците. Во однос на очекувањата за наредниот период, за нивната 
компанија конкретно ќе биде важно кога ќе се дозволи да се отворат продавниците за продажба 
на облека како и ќе очекуваат во прво време намалена продажба од фактот што ќе постојат мерки 
за бројот на купувачи кои ќе можат да купуваат и да бидат во продавницата како и процедури за 
вратената роба која треба да е ставена во карантин пред повторна продажба. Исто така, сметаат 
дека продажбата на поскапите артикли кои се користат за свечени прилики и кои се главни 
носители на приходите, ќе зависи од олеснување на мерките за организирање на прослави и 
свечености. Краткорочно ќе бидат ориентирани на производство на маски, а долгорочно ќе се 
подготвуваат со производство на веќе договорените колекции. 
 
Компанија од Кочани, со 129 вработени, во овој период на пандемија, не се соочи со големи 
откажувања на налозите и речиси продолжи со редовниот начин на производство. Компанијата не 
бележи големо намалување на приходите и заради тоа нема намера да користи субвенции од 
државата. Компанијата е речиси 100% извозно ориентирана со многу мал процент на артикли кои 
ги продава на домашниот пазар, работи за неколку познати европски  брендови.  Но, и покрај 
моменталната  стабилна состојба, таа размислува да инвестира во набавка за машина за 
производство на медицински маски бидејќи е во контакт со странски купувачи кои го бараат овој 
производ. За набавката на опрема која е со потекло од Италија, подготвува проектна апликација 
за донација на средства од странски донаторски организации. Медицинските маски ќе бидат 
наменети за извоз на странските пазари, каде што се покажа голем недостаток од овој производ 
како и за потребите на домашните медицински установи. Компанијата смета дека како и сега така 
и во иднина,  овој производ ќе биде доста баран на пазарите, а посебно во Германија каде што во 
моментов се проценува потреба од 12 милијарди маски.  
 
Компанија од Берово со 150 вработени, во првиот замав на кризата поради нагло откажување на 

веќе договорени налози од страна на  странскиот купувач, за кого повеќе од 80% од капацитетот е 

наменет, планираше да ја затвори фабриката и во првиот месец отпушти околу 40 вработени. 

Меѓутоа, со појавата на потребата за производство на маски за домашниот и за странскиот пазар, 

компанијата успеа да се одржи активна и да се реорганизира во производство за маски и во 

меѓувреме да  ги врати отпуштените работници. Компанијата бележи пад на приходи во месец 
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март и април за повеќе од 30% во споредба со истите месеци лани или во споредба со просекот 

од минатата година и поради тоа ги исполнува условите и ќе аплицира за мерката 1: 

субвенционирање на плати во висина од 14.500денари од економскиот сет на мерки на Владата. 

За сега производството на маски добро функционира а компанијата предвидува дека истото ќе се 

одвива подолг период поради најавите на странските купувачи за нови налоози од маски.  

 
Компанија од Велес, со 120 вработени, произведува женски панталони и палта за познати 
европски брендови. Во почетниот период на кризата компанијата работела за 2 странски купувачи 
од кои еден побарал да го заврши производството само на артикли кои веќе биле скроени, а 
остатокот од материјалите да ги чува за производство во подоцнежна фаза. Во меѓувреме еден од 
брендовите извршил нарачка на голема количина на маски и мантили за еднократна употреба при 
што компанијата се преориентирала кон производство на такви производи. На тој начин, и покрај 
намаленото работно време заради полицискиот час фирмата успеала да биде продуктивна и да 
одговори на барањата на странскиот купувач за големи серии на маски како ЛОН производство со 
многу кратки рокови за испорака на германскиот пазар. Компанијата посочува дека транспортот 
на материјали од Германија и испораката на готовите маски, се одвива без поголеми задржувања. 
Во моментот за овој купувач поради потребата за поголем број на маски и заштитни мантили за 
еднократна употреба шијат околу 10 македонски компании. Купувачот за кого работат, во новата 
нарачка за маски веќе почнува да вградува и модни елементи, во делот на избор на материјал, 
етикета на брендот и торбичка за носење на маската. Во овој случај на реорганизација задржани 
се сите вработени, а работниците од оние операции кои не се користат во производството на 
маски или заштитни мантили (околу дваесетина вработени кои претходно биле ангажирани во 
делот на завршно пеглање), се ангажираат за пакување, а одреден користат стар годишен одмор. 
Околу десетина луѓе не доаѓаат на работа заради грижа на деца или хронична болест. 
Компанијата смета дека производството на маски ќе трае до крајот на годината, а дека недостаток 
на работни налози може да се случи кон крајот на септември оваа година или кон почетокот на 
следната година, кога купувачите како резултат на залихите кои ќе се создадат од непродажбата 
на летната колекција ќе ги намалат количините на нови налози. Поради тоа што компанијата е 
активна целиот овој период, нема да користи субвенции од Владата.  
 
Компанија од Пробиштип има 165 вработени и произведува заштитна облека.  Во почетокот на 
кризата имала налози од 3 странски купувачи.  Со едната компанија соработката продолжила, а 
другите 2 потполно ги стопирале нарачките. Тоа предизвикало компанијата да размислува за 
намалување на бројот на вработени, но еден од брендовите доставил налог за производство на 
поголеми количини на маски и на тој начин компанијата се преориентирала во производство на 
маски за странскиот купувач.  Маските ги работи како готов производ со материјал од Македонија. 
За потребата на изработка на маски инвестирале во дополнителни машини и апарати. Сите 
вработени сега се ангажирани во производството на маски. Предвидувањата на компанијата се 
дека производството на маски ќе продолжи до крајот на годината и на тој начин и оваа компанија 
ќе остане активна во овој кризен период. Некаде од септември очекуваат стандардни налози за 
производство, но тоа ќе зависи од развојот на состојбата со пандемијата. 
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4.2 Заклучоци од интервјуата со компаниите 
 

- Првичните реакции на компаниите по прогласувањето на пандемијата и најавите за 
намалување и откажување на нарачките од страна на купувачите, беа да се намали бројот 
на вработени.   

- Појавата на нарачки за заштитни маски за повеќекратна употреба, од домашни и странски 
купувачи,  ги ублажи негативните ефекти од кризата со корона вирусот. 

- Отсуствата на одреден број на вработени, како резултат на карантин и изолација, влијаеше 
негативно на продуктивноста.  Дополнително, отсуствата на овие работници влијаеше 
демотивирачки на останатите вработени кои доаѓаа на работа, посебно од причина што 
беа изедначени во однос на примањата. 

- Краткорочно гледано, за период од шест до девет месеци, компаниите успеаја да ги 
намалат негативните влијанија од кризата со корона вирусот. 

- За овие индустриски сектори поголема важност ќе имаат долгорочни мерки кои владата 
би требало да ги преземе, доколку предизвикот со пандемијата биде продолжен повеќе 
од шест месеци. 
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ЗАКЛУЧОЦИ 
 

1. Пандемијата предизвика проблеми во снабдувањето со репроматеријали. Долгорочно 
овој проблем ќе биде присутен бидејќи како резултат на кризата затворени беа голем дел 
на производители на помошен материјал (претежно во Кина) и основен материјал. 
Залихите на репроматеријали се потрошени и ќе биде потребно време за се врати 
производство во нормала за да се задоволат барањата. . Во овој период, компаниите 
пријавија пад на производство од околу 10-15% како резултат на недостаток на 
репроматеријали што истото предизвика кај значителен дел од компаниите опаѓање на 
приходите од над 30%. Македонија како земја која нема базно производство е зависна од 
увозот на овие материјали и затоа ефектите од овој проблем се очекуваат кон крајот на 
годината. 
 

2. Големиот број на отсуства (од 10-15%) како резултат на родителска грижа а деца до 10 

годишна возраст и хронично болни, како и отсуства заради самоизлоација, многу 

негативно влијае на продуктивноста (од 20-35% намалување).  На ниво на текстилната и 

кожарската индустрија која вкупно брои околу 37.000 вработеји, отсуствата по овој основ 

се движат од 3.700 do 5.500 вработени што би значело идвојување на средства во висина 

од околу 500.000 евра. Дополнително овие вработени кои веќе повеќе од два месеци не 

доаѓаат на работа, се на товар на компанијата која има обврска да им исплаќа плата и 

придонеси во целост. Поради линискиот групен режим на работа организирањето на 

втора смена за сите овие вработени не е возможно. Иако беше препорачано двајцата 

родители да се менуваат во грижа за децата, сепак истото не функционира во сите 

случаеви.  

 

3. Откажани налози се повеќе евидентни кај модниот програм отколку кај службениот и 

работниот програм. Повеќето брендови класичните модни налози ги заменија со налози 

за производство на маски и заштитна опрема, но очекувањата се дека постепено тие 

налози ќе се намалуваат, а модните налози нема да го достигнат нормалното ниво во 

следните 12 месеци.  
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ПРЕПОРАКИ 
 
Оваа студија разгледува две сценарија на развој на состојбите со корона вирусот во следниот 
период.   
 
Првото сценарио е дека пандемијата ќе трае до крајот на јуни, за да потоа, постепено во рок од 3 
до 6 месеци, состојбите се вратат во нормала.  Како резултат на преориентирање на 
производството, и започнување на производство на заштитни маски и друга слична опрема, 
компаниите во текстилниот сектор, на краток рок, успеаја да ги ублажат негативните економски 
ефекти од предизвикот со корона вирусот.  Во ова сценарио, одредени негативни последици од 
корона вирусот кај компаниите во овие сектори, би можеле да се очекуваат да се почувствуваат во 
период од три до шест месеци, односно од јули, па до крајот на годината, во вид на намалени 
нарачки за модната програма и за работната облека.  За ова сценарио, се предлагаат следните 
мерки: 
 

- Да се информира Владата и институциите дека кризата во секторот, кој сега е во привидна 
стабилна состојба, може да ескалира во вториот дел од годината за што е потребно да се 
има план за поддршка, во вид на продолжување на веќе воведените економски мерки 
до крајот на годината. 

- Да се воведе мерка со која ќе се даде финансиска помош на  компаниите,  кои имаат 
вработени лица  кои отсуствуваат од работа и  се ослободени од извршување на работните 
обврски, согласно мерките и препораките на владата (ослободување од извршување на 
работни обврски на еден родител за чување деца до 10 години, ослободување од 
извршување на работни обврски на лица со  хроночини болести, ослободување на лица 
кои се  во самоизолација)  на начин што за целиот период  кој го поминале дома и 
примале плата да им бидат исплатени  придонесите за пензиско и здравствено 
осигурување од страна на државата ( или да им биде дадена финансикса помош во висина 
на придонесите  за секој работник  на кој му е исплатена плата )   
Услов за добивање на оваа помош е:  Работодавачот да не  користел финансиска 
поддршка за исплата на плата на своите вработени и  субвенционирање на придонеси од 
задолжително социјално осигурување за време на вонредната состојба  

- Да се инсистира на спроведување на наизменична промена на родителите кои 
отсуствуваат од работа заради грижа за децата, во услови кога образовните институции и 
градинките не работат, онаму каде што тоа е можно доколку не постои исклучивост од 
други причини.  

 
Второто сценарио е дека пандемијата ќе трае до крајот на годината.  Во овој период, до крајот на 
годината, компаниите претежно ќе се занимаваат со производство на маски и заштитна опрема, 
но веќе од почетокот на следната година, претпоставка е дека производство на маски и заштитна 
опрема ќе стагнира или ќе се намали, а производството на модна облека ќе биде во намалени 
количини со многу мали серии заради остатокот на производи во залиха кои нема да се продадат 
во текот на летото 2020 година.  Според проценките на компаниите, во овој случај ќе бидат 
потребни од шест до дванаесет месеци, за нормализирање на нарачките и производството.  Тоа 
би значело дека цела 2021 година би била период на намалена економска активност, што би 
имало голем негативен економски ефект во поглед на намалена профитабилност и ликвидност на 
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компаниите, и потреба за поголемо отпуштање на вработени.  Во таков случај, мерките кои ги 
презема владата во моментот и други релевантни мерки би биле многу важни за овие 
индустриски сектори.  За ова сценарио се предлагаат следните мерки: 
 

- Да се направи повторна анализа за секторот врз основа на податоците заклучно со јуни (во 
октомври или ноември) за да се утврдат состојбите кај компаниите, во поглед на склучени 
договори и најави за нарачки за производство. Тука всушност ќе дојде до израз потребата 
од креирање на дополнителни и поефикасни мерки за поддршка на секторот текстил и 
кожа. 
 

- Во рамките на буџетот на државата за следната година да се предвиди поддршка за 
компаниите во овие и други сектори во вид на економски мерки на повеќе нивоа, како 
што беа и сегашните, но и дополнителни нови мерки согласно со условите. 
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