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ВОВЕД 

 

 

Кризата предизвикана од пандемијата направи големи штети за 

македонската економија. Стапката на економски раст во вториот квартал од 

годината достигна рекордни -12.7% што е историски најголем квартален пад на 

економија. Во третиот квартал се чувствуваат одредени позитивни 

подобрувања, но проекциите на меѓународните финансиски институции е дека 

годината ќе ја завршиме со рецесија поголема од -5%. И покрај тоа што има 

одредени подобрувања кај индустриското производство и извозот, сепак тие во 

најголем број сектори се уште бележат негативни резултати споредено со истиот 

период лани.  

Последниците од кризата се евидентни и кај металната, електро, 

машинската и автомобилската индустрија. И покрај тоа што имаше сериозен пад 

на индустриското производство и извозот на овие сектори во месеците март, 

април и мај, сепак во периодот јуни, јули, август и септември се забележува 

значително подобрување кое се разбира нема да биде доволно до крајот на 

годината да се покријат штетите кои веќе се направени. Напротив, многу 

поголема е веројатноста повторно да се влоши состојбата во четвртиот квартал 

од 2020 година и првиот квартал од 2021 година со оглед на фактот што вирусот 

ескалира и значаен дел од најзначајните трговски партнери на земјата повторни 

ги забавуваат економските активности. 

 Сепак, она што е навистина позитивно е тоа што многу мал број на 

вработени во целиот изминат период беа отпуштени од работа што не беше 

случај со многу други сектори кои беа погодени од кризата.  

Со цел да направиме детална квантификација и проценка како кризата ќе 

се рефлектира врз анализираните сектори до крајот на годината, како и со цел 

да ги процениме очекувањата на компаниите за тоа кога се очекува крај на 

кризата и колку ќе биде долг периодот на заздравување после кризата, какви се 

ефектите од досегашните политики и што компаниите очекуваат за најавените 

мерки што треба да почнат со реализација од 2021 година, беше спроведено 

анкетно истражување и беа интервјуирани повеќе менаџери и претставници на 

компании од анализираните сектори.  

Резултатите од анкетното истражување укажуваат дека компаниите 

очекуваат пад на вкупните приходи и извоз до крајот на годината за повеќе од 

20%, што секако ќе има негативно влијание врз ликвидноста на помалите 

компании и профитабилноста на речиси сите компании од анализираните 

сектори. Сепак, и покрај значителниот пад на производството и приходите 

најголем дел од компаниите (над 65%) се изјасниле дека немаат намера да 

отпуштаат вработени до крајот на 2020 година. 

 

 



  

Во однос на очекувањата на компаниите за последниот квартал од 

годината и првата половина од 2021 година базирани на спроведеното анкетно 

истражувања се делумно оптимистички, но секако ќе зависат од разврската со 

пандемијата. Во однос на мерките на владата, резултатите од направените 

интервјуа со претставниците на компаниите укажуваат на делумна поделеност 

во нивното мислење за тоа дали досегашните мерки беа доволни за справување 

со кризата, како и во делот на тоа дали истите биле користени од нивна страна.  

Како позитивни мерки кои се посочуваат се субвенционирање на платите, 

обезбедување на поволни кредитни линии, намалување на увозните давачки за 

некои производи и некои други мерки за зголемување на конкурентноста во 

услови на криза. Но она што се забележува и укажува од нивна страна е 

потребата од целосно спроведување на сите најавени мерки кои се во насока на 

поддршка на компаниите, особено извозно ориентираните компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ПОСЛЕДНОВАТЕЛНА АНАЛИЗА НА ЕФЕКТИ ОД КРИЗАТА ВРЗ 

АНАЛИЗИРАНИТЕ СЕКТОРТИ  

 

Економската криза предизвикана од пандемијата со Covid-19 вирусот има 

сериозни негативни последици врз целата економија, но особено кон одредени 

сектори. Со оглед на фактот што кризата имаше сериозно влијание врз 

странската побарувачки тоа укажува дека некои извозните сектори беа 

исклучително погодени во првите неколку месеци. Металопреработувачката, 

машинската, електро и автомобилската индустрија сектори како исклучително 

извозни сектори не беа поштедени од тој пад на странската побарувачка. Имено, 

помалку или повеќе сите овие сектори беа погодени уште на почетокот на 

кризата во месец март.  

Практично, освен металопреработувачката индустрија и производството 

на останата опрема за транспорт кои во месец март се уште имаше позитивен 

резултат, сите останати сектори забележаа значителен пад на индустриското 

производство. Најпогоден сектор на почетокот на кризата беше машинскиот и 

електро секторот коишто имаа пад на индустриското производство од 36% и 

31%, респективно. Истовремено, сериозен пад на почетокот на кризата имаше и 

во автомобилската индустрија што укажува дека кризата многу брзо беше 

почувствувана во овие извозни сектори. 

После првичниот шок предизвикан од пандемијата во месеците март и 

април, се забележува одредено опоравување во третиот квартал од годината кај 

речиси сите сектори кои се предмет на анализа. Во месец септември се 

забележува дека индустриското производство е на нивото од истиот период 

минатата година што значи дека овие сектори веќе на крајот на третиот квартал 

целосно се враќаат во нормала.  

Сепак, она што треба да биде потенцирано е дека штетите кои се 

направени во првите неколку месеци од кризата нема да бидат компензирани до 

крајот на годината што значи дека индустриското производство во 

анализираните сектори повеќе од сигурно е дека ќе заврши со негативна стапка 

во споредба со претходната година. Но, она што останува неизвесно до крајот 

на годината и почетокот на следната е како новиот бран на вирусот и 

преземаните мерки за заштита на западно европските земји ќе влијаат врз 

светската и европската економија, и како тоа ќе влијае врз нашата економија и 

врз анализираните сектори кои се силно извозно ориентирани и во голема мера 

зависат од случувањата на своите трговски партнери од Европа. 

 

 

 

       



  

 Слика 1. Индекс на индустриско производство по сектори, М2-М9 2020 

            
Извор: Државен Завод за Статистика 

Состојбата со извозот на анализираните сектори е речиси идентична како 

со индустриското производство што се должи на фактот што најголем дел од 

производството во рамките на анализираните сектори е извозно ориентирано. 

Табела 1. Извоз по сектори, М2-М9 2020 

 
Извор: Државен Завод за Статистика 

 

Имено, како што може да се забележи од самата табела најголем удар од 

кризата во делот на извозот е во месец март, април и мај, каде се забележува 

рекорден пад од 80% кај машинската и автомобилската индустрија. Значително 

подобрување има во месеците јуни, јули, август и септември. 

 

SECTOR М2 М3 М4 М5 М6 М7 М8 М9

Metal industry -15,17 -29,94 -23,06 -20,28 2,56 -0,20 -11,99 1,34

Metal working industry 42,70 3,74 -14,27 -13,28 0,96 -2,14 -18,70 -12,76

Electro industry -10,79 -25,96 -71,51 -57,41 -10,12 -0,83 11,88 11,24

Machinery sector -10,77 -41,69 -82,85 -32,68 -4,07 -2,14 11,88 36,60

Automobile sector -8,06 -31,38 -79,14 -51,73 -22,46 -13,73 -6,77 -7,40

Other transport equipment 62,71 15,79 -10,75 42,01 -0,38 -3,85 17,39 1,98

TOTAL EXPORT -1,88 -26,85 -60,28 -39,27 -7,26 -8,13 0,10 4,02



  

2. РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ  

 

2.1 Резултати и заклучоци од анкетното истражување 

Со цел да направиме компарација со првичните анкети што беа 

спроведени на почетокот на кризата, спроведовме слично анкетно истражување 

на група од 51 компанија што е само потврдна за големиот интерес на 

компаниите од овој сектор.  

Прашалникот се состои од три дела: Првиот дел се однесува на проценка 

на мислењето на компаниите за досегашните ефекти од кризата врз нивното 

работење. Вториот дел од анализата се однесува на прашањата поврзани со 

мерките што Владата до сега ги донесе, колку од истите се апликативни за 

анализираните сектори, дали компаниите ги користат или имаат во план да 

аплицираат за истите, и третиот дел од прашалникот се однесува на предлог 

мерки што самите компании би ги предложиле до креаторите на економски 

политики во насока на полесно пребродување на кризата.  

Резултатите од анкетното истражување укажуваат дека компаниите 

очекуваат пад на вкупните приходи и извоз до крајот на годината за повеќе од 

20%, што секако ќе има негативно влијание врз ликвидноста на помалите 

компании и профитабилноста на речиси сите компании од анализираните 

сектори. 

 

 

  
 

 

  
 

 

Сепак, и покрај значителниот пад на производството и приходите најголем 

дел од компаниите (над 65%) се изјасниле дека немаат намера да отпуштаат 

вработени до крајот на 2020 година. 



  

 

 

  
 

Дел од тоа се должи на недостатокот на квалификувана работна сила што 

претставуваше еден од најголемите проблеми во овие сектори во периодот пред 

кризата, што значи дека компании веруваат во тоа дека кризата ќе помине, но 

дека во овој период треба да ги задржат квалификуваните работници како една 

од базичните основи за брзо враќање и опоравување во периодот после кризата. 

Втората причина е поддршката на државата во форма на субвенционирање на 

платите за вработените што како мерка овозможи да се спасат голем број на 

работни места. Ова се потврдува со фактот што најголем дел од компаниите кои 

беа анкетирани посочиле дека најкорисна и најефикасна мерка за нив во овој 

период од мерката за субвенционирање на платите за вработените. 

 

 

 

Дополнително, како значајна мерка која беше посочена од компаниите е 

обезбедување на бескаматни кредити за најпогодените компании и програмата 

за зголемување на конкурентноста преку поддршка на државата со неповратни 

грантови за дел од инвестициите што компаниите ќе ги направат во периодот од 

почетокот на кризата до крајот на 2021 година. Во контекст на мислењето на 

компаниите за мерките на владата, она што се посочува е потребата од целосно 

реализирање на најавените мерки, особено оние кои се планирани да започнат 

со имплементација од наредната година. 



  

Во контекст на потенцијални предлог мерки кои компаниите сметаат дека 

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

негативните ефекти од истата се мерките за обезбедување на поволни кредити 

преку развојната банка, грантови за нови инвестиции, гарантната шема за 

покривање на царински долгови и за обезбедување на комерцијални кредити, 

намалување на увозните давачки за увоз на суровини и репроматеријали, 

намалување на царинската стапка за увоз на машини и опрема, даночните 

поволности за одложување на обврските во одреден временски период, 

одложување на обврските за странските компании во ТИРЗ зоните.  

Сите овие предлози на компаниите се во корелација со адресираните 

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

зголемување на трошоците што ќе има директно влијание врз профитабилноста 

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

нарушување на процесот на нормалната наплата на побарувањата. 

 

2.2 Резултати и заклучоци од спроведените интервјуа 

Со цел спроведување на последователна анализа за проценка на 

ефектите од кризата во периодот после првичниот удар во вториот квартал од 

годината што беше резултат на ескалацијата на пандемијата и затворањето на 

речиси сите земји, беа спроведени телефонски и лице-во-лице интервјуа со 11 

менаџери или претставници1 на компании од металопреработувачка, машинска, 

електро и автомибилска индустрија.  

Интервјуата беа спроведени во насока на разгледување на тековната  

состојбите во одделните сектори, какви беа досегашните ефекти и дали мерките 

на владата беа ефикасни во смисла на амортизирање на првичните негативни 

ефекти, какви се очекувањата на компаниите за периодот кој престои и дали 

сметаат дека владините политики кои беа најавени за 2021 година ќе им помогна 

на компаниите во побрзо закрепнување во пост-кризниот период.  

За подобри и порелевантни информации беше направена селекција на 

компании кои ќе бидат интербјуирани врз база на неколку критериуми: 1) 

застапеност на сите поединечни сектори (металопреработувачки, машински, 

електро и автомобилски сектор), 2) застапеност на компании со различна 

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

странски компании. 

Фокусот на интервјуата беше во насока на осознавање на продолжените 

ефекти после првичниот период од појавување на кризата (третиот квартал од 

2020 година), како компаниите се справија со првиот бран од кризата и дали 

антикризните мерки на Владата беа во насока на поддршка на компаниите за 

надминување на овој шок, дали кризата во моментот е со исти интензитет или 

                                                           

1 1) Виктор Мизо – Костел Охрид; 2) Горан Антевски – Раде Кончар ТЕП Скопје, 3) Славчо 
Адревски – Братство Инокс Охрид, 4) Александар Сеизов – АгроБар Виница, 5) Дарко Тасев – 
ТМ Штип, 6) Иле Николов – Актива Штип; 7) Марта Наумовска Грнарова - Завар Скопје; 8) Златко 
Леов - Леов Компани – Велес; 9) Стојан Лазаревски – Динамо Хит Велес; 10) Мартин Велковски 
– Факом Скопје; 11) Александар Гечев – ИГМ Кавадарци. 



  

има одредени подобрувања на пазарот кои се во насока на консолидација, какви 

се прогнозите на компанијата во делот на сценаријата за тоа како ќе се движи 

светската економија во следниот период и кога конечно ќе заврши кризата, и 

можеби најважно дали до тогаш Владата има план како да се премости овој 

период.   

Резултатите од направените интервјуа водат кон неколку корисни 

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

анализираните сектори која е базирана на резултатите од спроведеното анкетно 

истражување и предлог политиките насочени кон поддршка на анализираните 

сектори.  

Имено, првиот заклучок е во насока дека постои одредени специфичност 

поврзана со последиците од кризата во зависност од секторите. Практично, 

согласно укажувањата од страна на интервјуираните претставници на 

селектираните компании најголеми негативни ефекти има кај компаниите од 

машинскиот и автомобилскиот сектор за разлика од компаниите од 

металопреработувачкиот сектор каде состојбата е значително подобра, но она 

што е поволно е дека кај сите сектори има значително подобрување на 

состојабата во третиот квартал споредено со вториот кварат кога ударот од 

кризата беше најголем.  

Сепак, компаниите очекуваат дека годинава ќе забележат пад на 

приходите и производството за повеќе од 20% што се разбира ќе предизвика 

одредени нарушувања на ликвидноста и профитабилноста. Дополнително, 

навистина постои голема неизвесност кога и како ќе заврши кризата, но 

компаниите посочуваат дека ќе им биде потребно до половина година да се 

вратат во нормала во пост-кризниот период. 

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

отпуштање на своите вработени. Истовремено, поголемите компании кои 

очекуваат поголем удар од кризата не ја исклучуваат оваа можност, но 

посочуваат дека тоа ќе биде последната опција. Дополнително, во случај на 

отпуштање тоа би било кај оние вработени со договор на дело и без некои 

поголеми квалификации, додека повеќе од сигурно ќе ги задржат оние вработени 

со поголемо искуство и специфични квалификации со оглед дека пред кризата 

најголем дел од компаниите се соочуваа со недостиг на квалификувана работна 

сила. Дел од компаниите имаат инвестираното во градење на тој кадар во 

изминатиот период, па во таа насока нивното отпуштање би ги чинело многу 

повеќе. 

Во делот на мерките постојат различни мислења дали мерките беа 

навремени, доволни и добро таргетирани, но постои прилично усогласени 

мислења дека многу мал број од мерките беа насочени кон поддршка на овие 

сектори и дека државата треба во целост да ги реализира сите мерки во 

четвртиот пакет кои се најавени за 2021 година. 

 

 


