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 Македонија е рангирана на 12-то место од 
189 земји во светот и 6-та во Европа за 
најдобра бизнис дестинација, според 
„Дуинг бизнис“ индикаторите  од Светска 
банка за 2015-та година. 

 Народната банка на Република Македо-
нија ја намали проекцијата за растот на 
3.2% за 2015 година. Надолната ревизија 
главно е резултат на воздржаноста на 
странските и домашните инвеститори. 

 Финансиската стабилност на банкарскиот 
сектор се зголеми во вториот квартал од 
2015 година. Освен ликвидносниот ризик, 
кој имаше благо влошување, сите 
останати ризици се намалија во однос на 
првиот квартал. 

 Според податоците на Државниот завод 
за статистика: 

 Стапката на невработеност во третиот 
квартал од 2015 е 25.5%. Во споредба 
со претходниот квартал, таа забележа 
намалување од 1.3 процентни поени.  

 БДП порасна за 3.5% во третиот 
квартал од 2015, споредено со истиот 
квартал лани.  

 

 
  

    РАФОМЕТРИКС 
 

Г О Д И Н А  3 ,  Б Р О Ј  4  

 

 

 

 

 

Finance Think е непрофитен 

институт за економски 

истражувања и политики.  

 

Нашата Визија 
 

Да поттикнеме економско 

размислување за подобра 

благосостојба утре. 

 
 

Нашата Мисија 
 

Да ја намалиме 

сиромаштијата, да ги 

зајакнеме макро-

финансиските политики и да 

ја унапредиме финансиската 

стабилност преку економски 

истражувања, советување и 

препораки за економските 

политики и поттикнување 

критичка дебата за 

економските процеси 

 

Ул. Фредерик Шопен 1/2, 

1000 Скопје 

+389 2 6156 168 

www.financethink.mk 

info@financethink.mk 

 

 

 
ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think 
што содржи важни тековни информации за домашната, 

регионалната и светската економија претставени низ 
графички прикази. 

 

ФОКУС 

Оваа публикација е произведена со поддршка од Open Society 
Think Tank Fund (TTF). TTF може да не се согласува или да не ги 

одобрува мислењата изразени во оваа публикација. 

одобрува мислењата изразени во оваа публикација. 
се согласува или да не ги  

https://www.financethink.mk/
mailto:info@financethink.mk
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Графикони на месецот за Македонија  

 

Продуктивноста престанала да го следи растот на платите во последните две 
години. Растот на продуктивноста значајно го надминува растот на платите.  

 

Движењето на каматните стапки на државните хартии од врдност покажува 
дека банките го вкалкулирале политичкиот ризик уште во октомври 2015 
година, што може да се поврзе со првите пречки во реализацијата на 
Договорот од Пржино.  
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Графикони на месецот за регионот и Европа 
 

 

Во рамки на ЕУ, Германија има најниска стапка на невработеност од 4.7% , а 
Грција, се соочува со најголема невработеност од 25%, заклучно со вториот 
квартал од 2015 година. Во Македонија пак, 25.5% од активното население е 
невработено, што ја прави Македонија лидер во стапката на невработеност во 
однос на земјите од ЕУ и соседните земји.  
 

 

Во вториот квартал од 
2015 година, БДП во 
Еврозоната и во 28-те 
ЕУ членки се зголеми 
за 0.4% во однос на 
првиот квартал. БДП  
се зголеми во сите 
земји освен Франција, 
каде остана 
непроменет во однос 
на претходниот 
квартал. Највисокиот 
БДП раст е забележан 
во Латвија од 1.2%, а 
најнискиот во 
Холдандија, Австрија 
и Романија од 0.1%. 
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Графикони на месецот за светот 

Кинескиот јуан - ренминби стана светска резервна валута, влегувајќи во 
кошничката за одредување на вредноста на виртуелната валута на ММФ - 
специјалните права на влечење (СПВ). Јуанот учествува со близу 11% во СПВ, 
додека само 2.5% од девизните резерви на глобално ниво се држат во СПВ. 

Во 16 од 34 земји на 
ОЕЦД е поверојатно 
постарите лица да бидат 
сиромашни отколку 
целокупната нација. 
Најголеми разлики 
помеѓу стапката на 
сиромашија на старите 
лица и националната 
стапка на сиромаштија е 
измерена во Австралија, 
Кореа и Швајцарија, 
каде постарите лица 
имаат стапка на 
сиромаштија што е за 14 
до 35 процентни поени 
повисока од 
сиромаштијата на 
вкупната популација. 
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Инфографикон на месецот 

Во Македонија мажите се пензионираат на 64 а жените на 62 годишна 
возраст. Трошоците за пензии изнесуваат 10.3% од БДП. Истовремено, 
коефициентот на зависност на пензионерите од работоспособното население 
се зголемува. Во 2005 година, лицата над 64-годишна возраст учествувале со 
16% во вкупниот број лица во работоспособна доба (15-64), додека во 2014 
учеството се зголемило на 18%.  

Стапката на сиромаштија кај пензионерите е 10.6% и е повеќе од двојно 
пониска од просечната стапка на сиромаштија во Македонија (22.2%). Сепак, 
во просек, пензионерите остваруваат 57% од просечната плата во земјата. 
После пензионирање, расположливиот доход на лицата се намалува. 
Нискоквалификуваните работници располагаат со 68% од доходот со кој 
претходно располагале, просечниот работник со 48%, додека раководителите 
и професионалците со 26%. 


