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Предговор
Стандардот на живеење е споредлив земајќи ги предвид разликите во куповната моќ. 
Ова е овозможено со мерење на цената на споредлива и репрезентативна кошничка на 
стоки и услуги во секоја земја и со изразување на оваа цена во заедничка валута наречена 
стандард на куповна моќ (СКМ).

Врз основа на СКМ што овозможува меѓународна споредба, во оваа публикација 
корисниците се информирани за  нивото на цените и за расходите за избраните групи на 
производи што се  дел од финалната потрошувачка на домаќинствата, што претставува  
еден од трошочните агрегати на БДП.

Пресметката на паритетот на куповната моќ се базира на податоци за расходните 
компоненти на БДП дефинирани во ЕСА 2010, со што е можно рангирање на економиите по 
големина.

Избраните групи на производи што се прикажани во оваа публикација имаат релативно 
големо учество во вкупната финална потрошувачка на домаќинствата, според претходните 
податоци за финалната потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија, во 
тековни цени за 2016 година. Податоците се изразени во стандарди на куповна моќ и како 
компаративни индекси на ниво на цени.

Со оглед на тоа што Република Македонија учествува во ЕВРОСТАТ - ОЕЦД ПКМ Програмата 
од 1996 година, податоците се објавуваат на веб-страницата на Евростат.

Дефиниции
Трошоци за финалната потрошувачка на домаќинствата

Трошоците за финалната потрошувачка на домаќинствата се состојат од вкупните расходи 
за поединечни добра и услуги од резидентните домаќинства, вклучувајќи ги и оние што се 
продаваат по цени пониски од пазарните цени. Финалната потрошувачка на домаќинствата 
вклучува импутирани трошоци или трансакции што не се појавуваат во монетарна смисла и 
затоа не може да се измерат директно.

Стандард на куповната моќ (СКМ)

Стандард на куповната моќ е вештачка заедничка валута што ја изедначува куповната моќ 
на различни национални валути.

Компаративни нивоа на цените

Компаративните нивоа на цените го изразуваат односот меѓу паритетите на куповната моќ 
(ПКМ) кон девизниот курс.



5

Foreword
Standard of living is comparable when taking in account differences in purchasing power. This is 
enabled by measuring the price of a comparable and representative basket of goods and services 
in each country and expressing this price in common currency called purchasing power standard 
(PPS).

Based on the PPS, which makes international comparison possible, in this publication users are 
informed for the expenditures for selected group of products as a part of Household final con-
sumption expenditure,  which is one of GDP expenditure aggregates. 

The calculation of the purchasing power parity is based on data on the expenditure components 
of GDP defined by ESA 2010, by which the ranking of economies by size is possible. 

The chosen group of products that are shown is this publication participated with relatively big 
share in total HFCE, according preliminary data in current prices for 2016 for HFCE for Republic 
of Macedonia. Data are expressed in Purchasing Power Standards and Comparative price level 
indices.

As the Republic of Macedonia participate in Eurostat-OECD PPP Programme from 1996, data are 
published in Eurostat web site.  

Definitions 
Household final consumption expenditure

Household final consumption expenditures consist of the total outlay on individual goods and 
services by resident households, including those sold at below-market prices. HCFE includes 
imputed expenditures or transactions which do not occur in monetary terms and can therefore 
not be measured directly.

Purchasing Power Standard (‘PPS’)

Purchasing power standard is an artificial common currency that equalizes the purchasing power 
of different national currencies.

Comparative price levels 

Comparative price levels are the ratios of PPPs to exchange rates. 



Храна

Food
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Реалните трошоци за храна по глава на жител  во 
Република Македонија се рангирани во групата 
земји со релативно ниска куповна моќ.  Податоците 
покажуваат дека Македонецот троши 30 % помалку 
од  жителите во земјите со повисока куповна моќ, 
каде што просечните трошоци по глава на жител 
изразени во стандарди на куповната моќ се 18 % над 
просекот на Европската Унија.

Real food costs per capita in the Republic of Macedonia 
are ranked in the group of countries with relatively low 
purchasing power. The data show that the Macedonian 
spends 30% less than the residents in countries with 
higher purchasing power where average per capita 
costs expressed in purchasing power standards are 18% 
above the European Union average.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Реални трошоци за храна по глава на жител, во 2016 (во СКМ, ЕУ28=100)

Real expenditure for food per capita, in 2016 (in PPS, EU28=100)

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Леб и производи од жито

Bread and cereals
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Нивото на цените на лебот и производите од жито 
во Република Македонија изнесува 55,5 % од 
просечното  ниво на цените во Европската Унија            
(ЕУ 28 =100)  и е  3 пати пониско од нивото на цените 
во Швајцарија, земја со највисоко ниво на цени на 
овие производи.

The bread price level of cereal products in the Republic 
of Macedonia is 55.5% of the average level of prices in 
the European Union (EU28 = 100) and is 3 times lower 
than the level of prices in Switzerland, the country with 
the highest level of prices for these products.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Млеко, сирење и јајца

Milk, cheese and eggs
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Млекото, сирењето и јајцата  во Република 
Македонија се  поевтини за 2 пати од  просекот на 
нивото на цените на групата земји чие ниво на цени 
е рангирано со над 30 % од нивото на цените на ЕУ. 

The milk, cheese and eggs in the Republic of Macedonia 
are cheaper by 2 times from the average level of prices 
of the group of countries whose price level is ranked 
above 30% of the level of EU prices. 

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Овошје, зеленчук и компири

Fruits, vegetables and potatoes
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Нивото на цените на овошјето, зеленчукот и 
компирите е 3,6 пати повисоко во Швајцарија 
отколку во Македонија, каде што ценовното ниво 
за оваа група производи е  најниско споредено со 
другите европски земји.  

The price level of fruits, vegetables and potatoes is 
3.6 times higher in Switzerland than in Macedonia, 
where the lowest price level is noticed for this group of 
products compared to other European countries.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Алкохолни пијалаци

Alcoholic beverages
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Цената на  алкохолните пијалаци во Република 
Македонија е на најниско ниво во Европа и изнесува 
62,6 % од европскиот просек.

The price of alcoholic beverages in Republic of Mace-
donia is at the lowest level in Europe (62.6%) of the 
European average.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Безалкохолни пијалаци

Non-alcoholic beverages
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Безалкохолните пијалаци во Норвешка се 3 пати 
поскапи од оние во Република Македонија, чие ниво 
на цени е 64,4 % од просекот на ЕУ 28 =100.

Non-alcoholic beverages in Norway are 3 times more 
expensive than those in the Republic of Macedonia, 
whose price level is 64.4% of the EU28 average = 100.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Облека и обувки

Clothing and footware
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Нивото на цените на облеката и обувките во 
Република Македонија, споредено со другите 
европски  земји, е повисоко само од Бугарија 
и Турција и е на ниво од 80,9 % од просекот на            
ЕУ 28 =100. Во Македонија нивото на цените за 
облека и обувки  е 49 % од нивото на цени во 
Исланд, каде што цените во оваа група производи се 
највисоки во Европа.

The level of prices of clothing and footwear in the 
Republic of Macedonia compared to other European 
countries is higher only from Bulgaria and Turkey and is 
at the level of 80.9% of the EU28 = 100. In Macedonia, 
the level of prices for clothing and footwear are 49 % 
from the level of prices in Iceland,  where the price for 
this  product group is highest in Europe. 

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Цигари

Tobacco
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Цените на цигарите во Република Македонија  се 
на ниво од 26 % од европскиот просек. Цигарите 
се најскапи во Норвешка и цените се околу 8 пати 
повисоки од цените на цигарите во Македонија.

The price of cigarettes in the Republic of Macedonia are 
on the level of 26% of the European average. They are 
the most expensive in Norway and about 8 times higher 
than the prices of the cigarettes in Macedonia.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat



Опрема за личен превоз

Personal transport equipment
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Нивото на цените на опремата за личен превоз  е 
највисоко во Данска, а во Република Македонија е 
88 % од просекот на ЕУ 28 = 100. Најевтина опрема 
за личен превоз споредено меѓу земјите на Европа 
има во Република Чешка.  

The level of the prices of personal transport equip-
ment is the highest in Denmark and in the Republic of 
Macedonia it is 88% of the EU average 28 = 100. The 
cheapest equipment for personal transport compared 
to the countries of Europe is in the Czech Republic.

Фуснота: Претходни податоци
Footnote: Preliminary data

Индекси на цените во Европа, 2016 година

Price level indices, in Europe, 2016

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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