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Предговор
Овoj статистички преглед претставува продолжение на напорите на Државниот завод
за статистика за поддршка на концептот на одржлив развој во статистичка смисла
на зборот.
Во него е претставен збогатен и ажуриран збир на расположливите индикатори
во статистичкиот систем на Република Македонија, а во функција на одржливиот
развој. Како концепт, одржливиот развој претставува развој што овозможува
задоволување на потребите на сегашните, без да се загрози можноста за задоволување
на потребите на идните генерации. Станува збор за индикатори од повеќестран
карактер што ја одразуваат економската, социјалната, еколошката и, во извесна мера,
институционалната димензија на одржливиот развој.
Концептот на изданието повторно ја следи структурата на збирот индикатори,
дефиниран со Европската стратегија за одржлив развој. Индикаторите се пресметани
врз основа на информациите со кои располага статистичкиот систем и со методологијата
усогласена со онаа на Европската унија. Притоа, индикаторите само го прикажуваат
трендот на одредена појава, без да се прејудицира одржливост или не.
И натаму, активностите на ДЗС ќе бидат насочени кон обезбедување на индикаторите со
кои во моментов не се располага, особено во делот на индикаторите што се од значење
за следење на реализацијата на националните приоритети на одржливиот развој.
Сите ваши предлози, сугестии и забелешки во насока на подобрување на квалитетот
на изданието ќе бидат прифатени со задоволство.

Директор
м-р Благица Новковска
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Preface
This statistical review is a follow-up to the efforts of the State Statistical office to promote
the sustainable development concept from a statistical point of view.
The review contains an extended and updated set of available indicators in the statistical
system of the Republic of Macedonia, all for the purpose of sustainable development. As a
concept, sustainable development means that the needs of the present generation should
be met without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
The indicators have a multi-domain character and reflect the economic, social, environmental,
and, to a certain degree, the institutional dimension of sustainable development.
The concept of the publication once again follows the structure of the set of indicators
defined with the European strategy for sustainable development. The indicators are
compiled on the basis of information that the State Statistical Office has at its disposal,
and the methodology, which is harmonized with that of the European Union. At the same
time, the indicators simply show the trend of a certain phenomenon, without prejudicing
sustainability or non-sustainability.
Further activities of the State Statistical Office will be aimed at providing indicators that
are not available at this moment, particularly those which are relevant for monitoring the
realization of national priorities for sustainable development.
All proposals, suggestions or remarks on improving the quality of the edition are
welcome.

Director
Blagica Novkovska, MSc
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Вовед
"Земјата не ја наследивме од предците,
туку ја позајмивме од нашите деца“
Лакота
Одржливиот развој, како глобален концепт, претставува предизвик со кој се соочува секој човек,
земја, светот воопшто, сè со единствена цел да се обезбеди континуиран напредок на квалитетот
на животот и благосостојбата на земјата и да се обезбеди одржлив развој како за сегашните,
така и за идните генерации.
Неодржливите трендови во однос на климатските промени, употребата на енергијата,
сиромаштијата и социјалната исклученост, демографскиот притисок и стареењето, заканите
кон јавното здравство, користењето на природните ресурси, загубата на биодиверзитетот, се
процеси што имаат карактер на ургентност. Судбината на идните генерации е во рацете на
сегашните, кои имаат должност да го зачуваат капацитетот на планетата за поддршка на животот
во целокупниот диверзитет и да обезбедат одржлив развој. Одржливиот развој претставува
развој што овозможува задоволување на потребите на сегашните без да се загрози можноста
за задоволување на потребите на идните генерации.
Остварувањето на оваа цел значи создавање економија со целосна и висококвалификувана
вработеност, квалитетна здравствена заштита, социјална и територијална кохезија, како и заштита
на животната средина, сето тоа во услови на мирен и безбеден свет.
Определбата на Европа за активно учество во глобалниот процес на одржливиот развој, истакната
на конференцијата во Рио де Жанеиро1) во 1992 година, резултира со усвојување на првата
стратегија за одржлив развој (СОР) на ЕУ, во Гетеборг, 2001 година и ревидирана во 2006 година
од Европската комисија.
Основна цел на ревидираната стратегија е воспоставување збир мерки и активности со кои ќе
се овозможи континуирано подобрување на животот на сегашните и на идните генерации со
создавање одржливи заедници способни да управуваат и ефикасно да ги користат природните
ресурси, како и да го развиваат еколошкиот и социјалниот иновативен потенцијал на економијата,
со што ќе се обезбеди економски просперитет, заштита на животната средина и социјална
кохезија.
Ревидираната европска стратегија за одржлив развој (ЕСОР) укажува на глобалниот карактер
на одржливиот развој и на потребата од глобална солидарност, вклучување на сите, а особено
на земјите со забрзан развој што имаат значајно влијание врз глобалниот одржлив развој.
Европската стратегија е логично надополнување на Лисабонската декларација и во голема мера
кореспондира со Милениумските развојни цели.
Клучните цели на европската СОР се однесуваат на заштитата на животната средина, социјалната
еднаквост и кохезија, економскиот просперитет, како и на исполнувањето на меѓународните
обврски.
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Оттука, како главни предизвици се наметнуваат:
● Климатските промени и чистата енергија - лимитирање на климатските промени и
намалување на трошоците и негативните последици што ги имаат тие врз општеството и
животната средина;
● Одржливоста на сообраќајот - задоволување на потребите за сообраќај со минимизирање
на несаканите последици врз економијата, општеството и животната средина;
● Одржливиот модел на производство и потрошувачка - одвојување на економскиот развој
од деградацијата на животната средина;
● Зачувувањето и управувањето на природните ресурси - избегнување на прекумерната
експлоатација на природните ресурси;
● Јавното здравство - еднаков пристап до квалитетно здравство и подобрена заштита од
закани по здравјето;
● Социјалната вклученост, демографијата и миграциите - подобрување на условите за
живот како предуслов за трајна индивидуална благосостојба;
● Глобалната сиромаштија и соочувањето со предизвиците на одржливиот развој намалување на сиромаштијата, активна промоција на одржливиот развој и обезбедување
конзистентност на внатрешните и надворешните политики со глобалниот одржлив развој
и преземените меѓународни обврски.
Прогресот во реализацијата на поставените цели на одржливиот развој се следи преку збир
индикатори, дефиниран од Европската комисија. Збирот индикатори е организиран во основни
теми следејќи ја економската, социјалната, еколошката и институционалната димензија на
одржливиот развој. Индикаторите се организирани на три нивоа според подобласта на која и
припаѓаат.
Државниот завод за статистика, при подготовката на ова издание, ја следи истата структура
и, главно, во ова издание се прикажани првото и второто ниво на индикатори од секоја тема.
Основните индикатори го покажуваат нивото на исполнување на севкупната цел на СОР, додека
второто ниво се однесува на исполнувањето на оперативните активности дефинирани со СОР и
се, всушност, водечки во соодветните поттеми.
Индикаторите само го покажуваат трендот во одредена област без да прејудицираат дали е тој
одржлив или не.
Податоците, главно, се однесуваат на периодот 2000-2011 година и освен за Република
Македонија, се прикажани и споредбени податоци за просекот на ЕУ-27.
Освен податоците, во публикацијата се презентирани и дефинициите за секој индикатор што
треба да обезбеди правилна интерпретација на индикаторите.

Конференција одржана од страна на Обединетите Нации на тема животна средина и развој, јуни
1992 година, Рио де Жанеиро.

1)
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Introduction
“We do not inherit the Earth from our ancestors;
we borrow it from our children”
Lakota
Sustainable development as a global concept poses a challenge for every person, country and the
world in general, all with one objective - to ensure continuous improvement of the quality of life and
well-being for present and future generations.
Unsustainable trends regarding climate changes, energy usage, poverty and social exclusion,
demographic pressure and aging, threats to public health, use of natural resources, loss of biodiversity,
are all processes that have high level of urgency. The destiny of future generations is in the hands of
the present generation, which has an obligation to preserve the planet’s capacity to support life with
its entire diversity, and to ensure sustainable development.
Sustainable development means that the needs of the present generation should be met without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.
Achievement of this aim means creating an economy with full and qualified employment, quality
health care, social and territorial cohesion, as well as environmental protection, all this in a safe and
peaceful world.
The European commitment to participate actively in the process of global sustainable development,
expressed on the Rio de Janeiro1) conference in 1992, has resulted with the adoption of the first
sustainable development strategy of the EU in Göteborg, 2001 and its revision in 2006 by the European
Commission.
The overall aim of the renewed sustainable development strategy is to develop a set of actions and
measures that will enable continuous improvement of the quality of life, both for current and for
future generations, through the creation of sustainable communities that are able to manage and use
resources efficiently and to tap the ecological and social innovation potential of the economy, ensuring
prosperity, environmental protection and social cohesion.
The revised European strategy implies the global aspect of sustainable development and the need for
global solidarity, the involvement of everyone, and in particular developing countries as they play an
important role in global sustainable development. The European strategy is the logical complement to
the Lisbon Declaration and it corresponds greatly to the Millennium Development Goals.
The key objectives of the European SDS refer to environmental protection, social cohesion, economic
prosperity and commitment to international obligations.
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Hence, seven key challenges have been identified:
● Climate changes and clean energy - to limit climate change and its costs and negative effects
to society and the environment;
● Sustainable transport - to ensure that our transport systems meet society’s economic, social
and environmental needs whilst minimizing their undesirable impacts on the economy, society
and the environment;
● Sustainable production and consumption - to decouple economic growth from environmental
degradation;
● Conservation and management of natural resources - to improve management and avoid
overexploitation of natural resources;
● Public health - to promote good public health on equal conditions and improve protection
against health threats;
● Social inclusion, demography and migrations - to create a socially inclusive society, solidarity
between and within generations and to secure and increase the quality of life of citizens as a
precondition for lasting individual well-being;
● Global poverty and sustainable development challenges - poverty reduction, active promotion
of sustainable development and consistency of internal and external policies with global
sustainable development and its international commitments.
The progress in achieving the defined objectives is monitored trough a set of indicators, defined by
the European Commission. The set of indicators is organised in main themes, following the economic,
social, environmental and institutional dimension of sustainable development. The indicators are
further organised in three levels according to the sub-theme they belong to.
During the preparation of the edition the same structure has been followed, and mainly first and second
level indicators are presented for each theme. The headline indicators represent the achievement level
of the overall objectives of SDS, while the second-level indicators refer to the realisation of operational
activities defined by the strategy, having a role of headline indicators in particular sub-themes.
The indicators simply show the movement in a particular area without prejudicing sustainability or
non-sustainability.
Data refer mainly to the 2000-2011 period, and along with data for the Republic of Macedonia, also
shown are comparable data for the EU 27 average. In the review definitions are presented along with
the indicator in order to be understood properly.

1)

United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, June 1992
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Стратегиска цел:
„...Промоција на просперитетна, иновативна, стручна,
конкурентна и еко-ефикасна економија што ќе
обезбеди високо ниво на животен стандард, целосна и
висококвалитетна вработеност..."

Strategy objective:
“...Promote a prosperous, innovative, knowledge-rich,
competitive and eco-efficient economy, which provides high
living standards and full and high-quality employment...”
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Вовед
Социоекономскиот развој ја отсликува економската и социјалната димензија на
одржливиот развој. Оваа тема, главно, е посветена на активностите кои се неопходни
за постигнување на просперитетна, иновативна, конкуретна и развојна економија со
одржлив економски раст кој ќе овозможи целосна вработенoст и поголема социјална
кохезија. Индикаторите во темата се заемно поврзани.
Економскиот раст прикажан преку основниот индикатор - бруто-домашен производ
(БДП) по глава на жител - го означува нивото на развој на севкупната економија
и животниот стандард во општеството. Доволно висока стапка на БДП значи дека
општеството создава дополнителни економски ресурси кои освен што ќе ги задоволат
тековните економски потреби, ќе овозможат инвестирање во иднината како и
решавање на социјалните и еколошките проблеми. Дисперзијата на регионалниот
БДП по глава на жител ја надополнува сликата од причина што ги мери регионалните
диспаритети.
Економскиот развој е определен од големината на вкупните инвестиции по структура
и по намена. Инвестициите директно влијаат на зголемувањето на конкурентноста и
вработеноста што придонесува за создавање на БДП. Од друга страна, инвестициите
во образованието, доживотното учење и во истражувањето и развојот претставуваат
инвестиции во човечкиот капитал од кои се очекува да ја зголемат продуктивноста
на трудот.
Социјалната димензија на економскиот раст се препознава во обезбедувањето на
економски ресурси кои ќе овозможат намалување на сиромаштијата, инвестирање
во квалитено образование и здравствена заштита, односно придонесуваат за
одржливост на јавниот финасиски систем. Во услови на стареење на општеството,
исклучувањето на постарите вработени лица од пазарот на трудот ќе го оптовари
пензискиот ситем правејќи го неодржлив.
Имплементацијата на нови технологии обезбедува економски просперитет
и зголемена продуктивност. Сепак, тие би можеле негативно да влијаат врз
сообраќајот, енергијата и климатските промени доколку не се избалансирани со
порастот на продуктивноста на ресурсите. Единствено правилно насочените средства
за истражување и развој може да обезбедат нови производствени и потрошувачки
модели кои ќе овозможат разумна употреба на природни ресурси, помали количини
на отпад и загадување на водата и воздухот.
Одвојувањето на економскиот раст од деградацијата на животната средина преку
употреба на еколошки ориентирани технологии и иновации претставува еден од
клучните предизвици на одржливиот развој.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
Socioeconomic development highlights the economic and social dimension of sustainable
development. This section is devoted mainly to actions related to reaching prosperous,
innovative, competitive and dynamic knowledge–based economy with sustainable
economic growth capable of providing full employment and greater social cohesion.
Issues and indicators within the theme are strongly interrelated.
Economic growth expressed with the headline indicator Gross domestic product (GDP) per
capita indicates the level of overall economic performance and living standard of society.
Sufficiently high GDP growth rate means that the society is generating additional economic
resources not only to meet the current economic needs of present generation, but also
to invest in the future or to address social and environmental concerns. Dispersion of
regional GDP per inhabitant completes the picture since it measures regional disparities.
Economic development is determined by the value of total investment both by structure
and purpose. Investments have a direct influence on the improvement of competitiveness
and employment, which in turn contributes to GDP growth. On the other hand, investments
in education, long-life learning or research and development are considered as human
capital investments, which are expected to increase the labour productivity.
Economic growth also has a social dimension, as it can provide economic resources
to reduce poverty, to invest in quality education, health care or to contribute to the
sustainability of public finances. In an aging society, the exclusion of older workers from
the labour market will burden the pension system, rendering it unsustainable.
The implementation of new technologies provides economic prosperity and increased
productivity. However, it can affect negatively transport, energy and climate change if
it is not balanced with an increase in resource productivity. Only well-targeted research
and development expenditure can provide new production and consumption patterns,
enabling reasonable use of natural resources and reduced generation of waste, air and
water pollution.
Decoupling of economic growth from environmental degradation, by using environmentally
friendly technologies and innovations is one of the key challenges of sustainable
development.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Стапка на пораст на реалниот бруто-домашен производ, по жител
Growth rate of real gross domestic product, per capita
Дефиниција: Бруто-домашниот производ, како мерка за економската активност,
е дефиниран како разлика меѓу вредноста на произведените стоки и услуги и
употребените производи и услуги за нивно создавање. Стапката на реален пораст
на БДП по жител е пресметана од вредностите изразени по постојани цени (2000)
со цел да се прикажат само волуменските движења, односно да се елиминира
влијанието на инфлацијата врз стапката на пораст. Индикаторот овозможува
споредба на економскиот развој во рамките на определен временски период,
како и помеѓу економиите со различни големини.
Definition: Gross domestic product (GDP) as economic activity measure is defined as
the value of all goods and services produced less the value of any goods or services used
in their creation. The annual growth rate of GDP per capita is calculated from figures at
constant prices (2000) since these give volume movements only, i.e. price movements
will not inflate the growth rate. The indicator allows comparisons of the dynamics of
economic development both over time and between economies of different sizes.
1.1. Стапка на пораст на реалниот БДП, по жител
1.1. Growth rate of real GDP per capita

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Бруто-домашниот производ по жител во Република Македонија бележи стабилен
и континуиран пораст во периодот од 2000 до 2008 година, со исклучок на 2001
година кога е забележан пад од 4.9% и на 2009 година со пад од 1.1%, како последица
на економската криза.
■ Трендот на позитивен реален пораст на БДП по жител повторно е продолжен во

2010 година, кога се случи пораст на БДП од 2.7% во однос на претходната година.

● GDP per capita in the Republic of Macedonia grew steadily and continuously over the

period 2000-2008, with the exception of 2001, when it decreased by 4.9% and in 2009 by
1.1% due to the economic crisis.
● The trend of positive real growth rate of GDP per capita was established again in 2010

when GDP grew by 2.7% in comparison with the previous year.
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Инвестиции во основни средства - % од БДП, по сектори
Investment by institutional sectors - % of GDP
Дефиниција: Индикаторот е дефиниран како учество на инвестициите во основни
средства (во јавниот и во приватниот сектор) во БДП. Бруто-инвестициите во основни
средства се состојат од вредноста на набавките на основни средства намалена за
отуѓувањата на материјални или нематеријални основни средства, зголемена за
додатоците на вредноста на непроизводствените средства. Стапката го прикажува
делот од БДП употребен од страна на јавниот и приватниот сектор за инвестиции.
Definition: This indicator is defined as total gross fixed capital formation (GFCF) expressed
as a percentage of GDP, for the public and private sectors. GFCF consists of resident
producers acquisitions, less disposals of fixed assets plus certain additions to the value of
non-produced (usually natural) assets realized by productive activity. The ratio gives the
share of GDP that is used by the public and private sector for investment.
1.2. Инвестиции во основни средства - % од БДП, по сектори
1.2. Investment by institutional sectors - % of GDP

1)

Коригиран податок - ЕУ 27 / Corected data - EY 27

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Во текот на 2009 и 2010 година, како резултат на економската криза е забележан
тренд на намалување на учеството на инвестициите во БДП. И покрај порастот на
вкупните инвестиции во основни средства од 1.3%, забележан во 2010 година, дојде
до намалување на нивното учество во вкупниот БДП од 0.8% во однос на претходната
година.
■ Ваквиот тренд главно се должи на намалувањето на учеството на деловните

инвестиции во БДП во рамките на учеството на вкупните инвестиции во БДП, како
најголем дел од вкупните инвестиции. Во секторот Домаќинства е забележан
пораст од 0.1%, додека кај јавните инвестиции е забележан пад од 0.3% во однос на
претходната година.

● As a result of the economic crisis, in 2009 and 2010, there was a downward trend in

the share of investment in GDP. Although the level of total gross fixed capital formation
increased by 1.3% in 2010, its share in GDP dropped by 0.8% in comparison with the
previous year.
● This trend was mainly due to the decrease in the share of business investments as they

represent by far the largest part of total investment. The household sector registered an
increase of 0.1%, while public investment fell by 0.3% compared to the previous year.
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Дисперзија на регионалниот бруто-домашен производ, по жител
Dispersion of regional gross domestic product per capita
Дефиниција: Дисперзијата на регионалниот бруто-домашен производ (НТЕС
3 ниво), по жител, се дефинира како сума на апсолутните разлики помеѓу
регионалните и националниот БДП по жител, пондерирана со учеството на
регионалното во вкупното население, искажана како процент од националниот
БДП по жител. Индикаторот е пресметан од податоците за БДП по региони,
добиени врз основа на Европскиот систем на сметки (ЕСА 95).
Definition: The dispersion of regional GDP (at NUTS level 3) per inhabitant is measured
by the sum of the absolute differences between regional and national GDP per
inhabitant, weighted with the share of population and expressed in percent of the
national GDP per inhabitant. The indicator is calculated from regional GDP figures
based on the European System of Accounts (ESA 95).
1.3. Дисперзија на регионалниот БДП, по жител
1.3. Dispersion of regional GDP, per capita

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Во услови на идеален регионален развој, дисперзијата на регионалниот БДП е
нула, а се зголемува кога се зголемува разликата меѓу БДП по жител на регионите и
просечниот БДП по жител на ниво на држава.
■ Во 2010 година, дисперзијата на регионалниот БДП во Македонија достигна 31.0%,

што е за 3.8% помалку од претходната година, но сепак укажува на постоење на
регионални диспаритети.

● In conditions of ideal regional development the dispersion of regional GDP is zero, and

it rises if there is an increase in the distance between a region's GDP per capita and the
country mean.
● In 2010, the dispersion of regional GDP in Macedonia reached 31.0%, which is 3.8% less

than the previous year, but still indicates the existence of regional disparities.
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Стапка на инфлација
Inflation rate
Дефиниција: Годишен процентуален пораст на трошоците на животот мерен
преку индексот на трошоците на животот.
Definition: The annual percentage increase of the cost of living as measured by the
consumer price index.
1.4. Стапка на инфлација
1.4. Inflation rate

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Високата инфлација е знак за нарушување на макроекономската рамнотежа. Таа
го намалува економскиот раст со што се намалуваат можностите за остварување
на целите на одржливиот развој. Во 2011 година е забележана инфлација од 3.9%,
што придонесе за зголемување на трошоците за живот просечeно годишно за 3.0%
(2005-2011).
● High inflation is a sign of macroeconomic imbalances. It reduces economic growth,

thereby reducing the means of implementation available for achieving sustainable
development goals. 2011 was characterized by an inflation rate of 3.9%, which contributed
to an increase in consumer prices with an average annual growth of 3.0% (2005-2011).
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Нето-национален доход, % од БДП
Net national income, % of GDP
Дефиниција: Нето-националниот доход го претставува вкупниот примарен
доход реализиран од резидентните институционални единици за возврат на
ангажираноста во производната дејност. Тој одговара на бруто-домашниот
производ намален за примарниот доход што го плаќаат резидентните единици
на нерезидентните, зголемен за примарните приходи што резидентните единици
ги добиваат од странство. Нето-националниот приход е еднаков на брутонационалниот доход намален за амортизацијата.
Definition: Gross national income (at market prices) represents total primary income
receivable by resident institutional units in return for some engagement in productive
activity. It corresponds to the better known GDP minus primary income payable by
resident units to non-resident units, plus primary income receivable by resident units
from the rest of the world. Net national Income equals Gross National income after
deduction of the consumption of fixed capital.
1.5. Нето-национален доход, % од БДП
1.5. Net national income, % of GDP

1)
1)

Ревидиран податок
Revised data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Индикаторот ја покажува зависноста на националната економија од приходите
што се резултат на трансферите меѓу резидентите и нерезидентите.
■ Во изминатиот период е забележано благо намалување на зависноста на бруто-

домашниот производ од овие трансфери и покрај тоа што во 2010 година зависноста
на БДП од овие приходи е речиси непроменета и изнесуваше 18.6%.

● This indicator shows the dependency of the national economy on the primary income
resulting from transfers between residents and non-residents.
● A slight decrease in GDP dependency has been recorded over the last observed period,
despite remaining almost the same at 18.6% in 2010.
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Учество на трошоците за истражување и развој во БДП
Share of research and development expenditure in the GDP
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како учество на трошоците за истражување
и развој во вкупниот бруто-домашен производ.
Definition: The indicator is defined as the percentage share of Gross domestic
expenditure on Research and Development (R&D) in Gross domestic product (GDP).
1.6. Учество на трошоците за истражување и развој во вкупниот БДП
1.6. Share of research and development expenditure in the total GDP

1)

Проценети податоци за 2010/ Estimated data for 2010

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Трошоците за истражување и развој континуирано бележат ниско учество во
вкупниот БДП. Во 2010 година трендот продолжува, односно проценетите трошоци
за истражување и развој учествуваат во вкупниот БДП со 0.19%.
● Participation of research and development expenditure in total GDP is constantly low.

The trend continued in 2010, when estimated research and development expenditure
amounted to 0.19% of GDP.
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Енергетска интензивност на економијата
Energy intensity of the economy
Дефиниција: Енергетската интензивност на една економија претставува мерка за
годишната потреба од енергија за производство на една единица на економски
аутпут. Намалената енергетска интензивност значи помало количество на
енергија потребно за производство на ист аутпут, што е поврзано со енергетската
ефикасност. Индикаторот се пресметува како сооднос меѓу бруто-потребната
потрошувачка на енергија (изразена во килограми на масло еквивалент) и БДП
(по постојани цени од 2000, во евра).
Definition: The energy intensity of the economy is a measure of the amount of energy
needed to produce one unit of economic output. A reduction in energy intensity means
that less energy is needed to produce the same output and is thus related to energy
efficiency. The indicator presented here is calculated as the ratio of gross inland energy
consumption (in kilos of oil equivalent) to GDP (in constant 2000 euro).
1.7. Енергетска интензивност на економијата
1.7. Energy intensity of the economy

1)
1)

Претходни податоци, 2010 РМ
Preliminary data, 2010 RM

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Компаративната анализа на потрошувачката на енергија во однос на БДП, т.н.
индикатор за енергетска интензивност, покажува дека Република Македонија
спаѓа во групата земји со релативно висока потрошувачка на енергија од 579.2 кг
еквиваленти на нафтени единици за создавање на аутпут од 1000 евра, во 2010
година, што претставува зголемување од 0.6% во однос на претходната година.
■ Високата енергетска потрошувачка е резултат на високата енергоинтензивност на

капацитетите - носители на економскиот раст. Речиси една третина од потрошувачката
на електрична енергија е резултат на високоенергетско-интензивните индустрии.

● The comparative analysis of energy consumption relative to GDP, or the so-called

indicator of energy intensity, shows that the Republic of Macedonia belongs to the
group of countries with relatively high energy consumption of 579.2 kgoe for creation of
1000 euro output in 2010, which represents an increase of 0.6% in comparison with the
previous year.
● The high energy consumption is a result of the high energy intensity of the capacities

that lead the economic growth. Almost one third of the electricity consumption belongs
to highly energy-intensive industries.
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Вкупна стапка на вработеност
Total employment rate
Дефиниција: Стапката на вработеност претставува учество на бројот на вработените
во работоспособното население на возраст од 20 до 64 години. Индикаторот е
пресметан врз основа на Анкетата за работната сила. Вработеното население се
состои од оние лица кои во референтната недела работеле за плата или профит
најмалку еден час или не работеле, а имале работа од која привремено биле
отсутни. Вкупната вработеност по пол е дефинирана како учество на вработените
мажи, односно жени, на возраст од 20 до 64 години, во вкупното работоспособно
население од истата возрасна група и пол.
Definition: The employment rate is calculated by dividing the number of persons aged
20 to 64 in employment by the total population of the same age group. The indicator
is based on the Labour Force Survey. Employed population consists of those persons
who during the reference week did any work for pay or profit for at least one hour, or
were not working but had jobs from which they were temporarily absent. The total
employment rate is defined as the share of men and women, respectively, aged 20 to
64, in employment in the total population of the same age group and gender.
1.8.1. Стапка на вработеност на лица на возраст од 20 до 64 години
1.8.1. Total employment rate of persons aged 20-64

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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1.8.2. Стапка на вработеност на лица на возраст од 20 до 64 години, по пол
1.8.2. Total employment rate of persons aged 20-64, by gender

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Во текот на 2011 година, стапката на вработеност на лица на возраст од 20 до 64
години достигнува 48.4% што претставува позитивно поместување од 0.3% во однос
на претходната година.
■ Состојбата на пазарот на трудот оди во прилог на мажите кои полесно доааѓаат до

работа, но во 2011 година стапката на вработени мажи е намалена за 0.6%.
■ Во 2011 година, пораст на вработеноста од 1.3% е забележан кај жените , но сепак,

стапката на вработеност (38.8%) укажува на ограничен пристап на жените, во однос
на мажите , на пазарот на трудот.
● In 2011, the total employment rate of persons aged 20-64 increased to 48.4%, which
is a positive change of 0.3% compared to the previous year.
● The situation on the labour market is in favour of men; nevertheless, in 2011 the

employment rate of men decreased by 0.6%.
● An increase of 1.3% was recorded in female employment in 2011; however, the

employment rate (38.8%) indicates restricted access to the labour market for women in
relation to men.
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Стапка на вработеност според највисокото стекнато ниво на образование
Employment rate, by highest level of education attained
Дефиниција: Индикаторот е пресметан како сооднос на бројот на вработени
лица на возраст од 25 до 64 години со соодветно ниво на образование и
вкупното работоспособно население кое припаѓа на истата целна група. Нивото
е дефинирано во согласност со Меѓународната класификација на образованието
(ISCED, 1997) и тоа: предучилишно и основно образование - ниво 0-2, средно ниво
на образование - ниво 3 и 4 и терцијарно образование - ниво 5 и 6. Во пресметката,
како извор на податоци се користи Анкетата за работната сила.
Definition: The indicator is calculated by dividing the number of employed people
within age group 25-64 years having attained a specific level of education, by the
total population of the same age group. Level is coded according to the International
Standard Classification of Education (ISCED, 1997): Pre-primary, primary and lower
secondary education: levels 0-2. Upper secondary and post-secondary non-tertiary
education: levels 3-4. Tertiary education: levels 5-6. The indicator is based on the
Labour Force Survey.
1.9. Стапка на вработеност според нивото на образование
1.9. Employment rate, by highest level of education attained

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Во Република Македонија, во 2011 година, стапката на вработеност на лицата
со терцијарно образование, иако највисока, е намалена за 1.5% во однос на 2010
година.
■ Стапката на вработени со средно образование, кое се смета за минимално ниво

неопходно за успешно вклучување во општествените текови, изнесува 58.3%.
■ Најниска е стапката на вработеност на лицата што имаат завршено најмногу

основно образование, 34.3%.

● In the Republic of Macedonia, despite being highest, the employment rate of those

having attained tertiary education decreased by 1.5% in 2011 in comparison with 2010.
● The employment rate of persons with secondary education, which is considered as the

minimum level required for successful integration in social activities, is 58.3%.
● The lowest is the employment rate of persons without or at most primary education,

34.3%.
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Стапка на невработеност
Unemployment rate
Дефиниција: Вкупната стапка на невработеност претставува учество на
невработените лица на возраст од 15 до 74 години во вкупната работна сила.
Работната сила ја сочинуваат вкупниот број вработени и невработени лица.
Индикаторот е претставен како вкупна стапка на невработеност, по пол и по
возрасни групи, според бројот на невработените лица во однос на вкупната
работна сила од истата целна група.
Definition: Total unemployment rate represents the share of unemployed persons aged
15 to 74 as a percentage of the labour force. The labour force is the total number of
people employed and unemployed. The indicator is illustrated as total unemployment
rate, by age group and gender, as a share of unemployed in the total population of the
same age group and gender.
1.10.1. Стапка на невработеност на лица на возраст од 15 до 74 години
1.10.1. Unemployment rate of persons aged 15-74

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
38

Социоекономски развој
Socioeconomic development
Вработеност
Employment

1

1.10.2. Стапка на невработеност, по возрасни групи
1.10.2. Unemployment rate, by age group

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

1.10.3. Стапка на невработеност, по пол
1.10.3. Unemployment rate, by gender

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Во 2011 година, невработеноста се намали за 0.6% во однос на 2010 година.
■ Главно младите и постарите работници, жените и нискокфалификуваните лица се

оние што страдаат од невработеност.
■ Стапката на невработеност на лицата на возраст од 15 до 24 години, во 2011 година,

изнесуваше 55.3%, што е пораст од 1.6 % во однос на претходната година, додека кај
оние од 25 до 74 години е забележано намалување од 0.8%.
■ Случувањата на пазарот на трудот во 2011 година, во однос на полот, се во полза

на жените каде што е забележано намалување на невработеноста за 1.5 % во однос
на претходната година.

● In 2011, unemployment dropped by 0.6% in comparison with 2010.
● It is mainly young and older workers, women and low-skilled people that suffer most

from joblessness.
● The unemployment rate of young workers (aged 15 to 24) in 2010 was 55.3%,

which represents an increase of 1.6% in comparison with the previous year, while the
unemployment rate for the age group 25-74 decreased by 0.8%.
● As regards the gender, the labour market situation in 2011 is in favour of women, with

unemployment dropping 1.5% in comparison with the previous year.
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Интернет корисници
Internet users
Дефиниција: Интернет корисници се оние кои користат интернет од која било
локација.
Definition: Internet users are those who use the Internet from any location.
1.11. Интернет корисници
1.11. Internet users

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Како дистрибутивен систем на информации, употребата на интернетот на сите им
овозможува пристап до знаење и информации. Податоците покажуваат брз пораст
на бројот на интернет корисници. Во однос на вкупната популација, 44.2 од 100 лица
користат интернет. Ситуацијата е уште подобра кај возрасната група од 15 до 74
години бидејќи бројот на корисници е двојно зголемен: од 25.2 во 2006 на 56.7 од
сто лица во 2011.
● As an information distribution system, the Internet and its usage provide opportunities

for bringing education and information within the reach of all. Data show a rapid increase
in the number of Internet users. In relation to the total population, 44.2 out of 100 persons
use the Internet. The situation is even better in the age group 15-74, since the number of
Internet users has doubled from 25.2 in 2006 to 56.7 out of 100 persons in 2011.
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Фиксни телефонски линии
Fixed telephone lines
Дефиниција: Индикаторот е изведен како сооднос помеѓу бројот на претплатени
корисници на фиксни/мобилни телефони и вкупната популација, помножен со 100.
Definition: The indicator is derived by dividing the number of fixed/mobile cellular
telephone subscribers by the population and multiplying by 100.

1.12.1. Фиксни телефонски линии
1.12.1. Fixed telephone lines

Извор: Агенција за електронски комуникации
Source: Agency for Electronic Communication
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1.12.2. Претплатници во мобилна телефонија
1.12.2. Mobile cellular telephone subscribers

Извор: Агенција за електронски комуникации
Source: Agency for Electronic Communication
■ Двата индикатори "претплатници на фиксни и мобилни телефони", се најчесто
употребуваните показатели за степенот на телекомуникациски развој во една
земја. Телекомуникацискиот и социјалниот, економскиот и институционалниот
развој се меѓусебно тесно поврзани. Модерните комуникации и добро развиената
телекомуникациска инфрастуктура без кои одржливиот развој се чини невозможен,
се сметаат за релативно безбедни по околината.
■ И покрај тоа што бројот на телефонските линии, генерално, се намалува, во 2011
година е забележан пораст од 0.5% во однос на претходната година. Од друга страна,
бројот на претплатниците на мобилни телефони рапидно се зголемува и тоа од 5.8
во 2000, на 107.8 на 100 жители во 2011 година.
● Both indicators "mobile and fixed telephone subscribers" are the broadest and most

common measurement of the degree of telecommunication development in a country.
Telecommunications and social, economic, and institutional development are closely
linked. Modern communications and well-developed communications infrastructure,
which are necessary for sustainable development, are considered to be relatively benign
to the environment.
● Although in general the number of fixed telephone lines is decreasing, in 2011 there
was an increase of 0.5% in comparison with the previous year. On the other hand, the
number of mobile telephone subscribers has increased from 5.8 in 2000 to 107.8 persons
per 100 population in 2011.
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Одржлив модел на потрошувачка и производство
Sustainable consumption and production

Стратегиска цел:
„...Промоција на одржлив модел на потрошувачка и
производство..."

Strategy objective:
“...To promote sustainable consumption and production
patterns...”
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Вовед
Економскиот раст, зголемената потрошувачка и нерационалното користење на
природните ресурси негативно се одразуваат на животната средина. Респектирајќи
ја лимитираноста на ресурсите, потребата од постепена промена на постоечкиот
неодржлив модел на производство и потрошувачка се наметнува како еден од
клучните предизвици на одржливиот развој.
Зголемената побарувачка за производи и услуги, предизвикана од економскиот раст и
подобрениот животен стандард без промени во моделот на потрошувачките навики,
генерира зголемена употреба на природните ресурси и големи количини на отпад.
Побарувачката за транспорт и инфрастуктурата наменета за превоз и депонирање на
материјали и отпад, ја загрозува животната средина. Високата енергоинтензивност
придонесува за емисија на штетни материи во воздухот. Единствено употребата
на рециклирани материјали, разумното користење и зголемената ефикасност на
ресурсите ќе обезбеди високо ниво на заштита и подобрување на квалитетот на
животната средина. Вложувањето во технолошки развој, истражување и иновации
ќе придонесе за создавање на поконкурентна и еколошки ефикасна економија.
Потрошувачите, преку избор на модел на исхрана, транспорт или домување, може
да го насочуваат производствениот модел и директно да влијаат врз животната
средина. Побарувачката на органски производи стимулира развој на органско
земјоделство. Еколошки ориентираното земјоделство има поволно влијание на
биодиверзитетот, заштитените подрачја, водените ресурси и климатските промени.
Од друга страна, рационалното користење на електричната енергија, намалената
стапка на моторизираност и подобрувањето на јавниот превоз имаат голема улога
во редуцирањето на емисијата на стаклени гасови.
Создавањето на одржлив модел на производство и потрошувачка кој ќе ја прекине
врската помеѓу економскиот раст и деградацијата на околината бара подеднакво
вклучување на граѓаните, деловните субјекти и социјалните партнери кои треба да
бидат свесни за влијанието на сопствениот избор на производство или модел на
потрошувачка.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
Economic growth, increased consumption and unreasonable use of natural resources have a
negative effect on the environment. Respecting the limited resources, the need for a gradual
change of the current unsustainable patterns of consumption and production has imposed
as one of the key challenges of sustainable development.
The increased demand for products and services, due to economic growth and improved
standards of living without changes in consumption models, generates an increased
use of natural resources and large amounts of waste. The demand for transport and for
infrastructure aimed at transporting and disposing of waste materials endangers the
environment. High energy intensity contributes to the emission of harmful substances in the
atmosphere. The usage of recycled materials and reasonable use and increased efficiency
of resources are the only way to provide high level of protection and to improve the quality
of the environment. Investment in technological development, research and innovation will
contribute to a more competitive and eco-efficient economy.
Consumers, by choosing a preferred mode of food consumption, transport or housing, can
guide the production model and directly influence the environment. Demand for organic
products drives forward the development of organic agriculture. Environment-oriented
agriculture has a favourable effect on biodiversity, landscape conservation, water resources,
and climate change. Nevertheless, reasonable consumption of electricity, decreased
motorisation rate as well as improved public transport have an important role in reducing
greenhouse gases emissions.
The shift to a sustainable production and consumption pattern that would break the link
between economic growth and environmental degradation requires equal involvement of
citizens, businesses and social partners to make them aware of their responsibilities for the
impacts of their production or consumption choices.

The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Создавање, третман и одлагање на отпадот
Waste generation, treatment and disposal
Дефиниција: Количина на вкупен отпад, опасен и неопасен, создадена од страна
на главните индустриски сектори или секторите на една економија, искажана во
кг по глава на жител.
Definition: The amount of all waste, both hazardous and non-hazardous, generated by
main groups of industries or sectors of the economy, expressed in kg per capita.

2.1. Создавање, третман и одлагање на отпадот
2.1. Waste generation, treatment and disposal

1)
1)

Зголемен опфатот на секторите на дејности
Scope of secor of activities increased

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Вкупното количество на создаден отпад од секторите Рударство и вадење на
камен, Преработувачка индустрија и Снабдување со електрична енергија, гас, пареа
и климатизација во 2010 година, по жител, изнесува 912.0 кг. Од вкупното количество
создаден отпад, 353 кг/жител е опасен отпад, кои главно произлегуваат од секторот
Рударство и вадење на камен.
■ Во текот на 2010 година се преработени 161.1 кг/жител отпад. Од нив, 0.01 кг/
жител е отпад преработен со операцијата согорување за добивање енергија и 160.7
кг/жител е рециклиран отпад. Количеството на отстранет отпад од индустријата
изнесува 863.0 кг/жител, од кои 99 % се отстранети со операција на депонирање во
или над земјата.

● The total amount of generated waste from the sectors Mining and quarrying,

Manufacturing and Electricity, gas, steam and air conditioning supply in 2010 was 912.0
kg per capita. Of the total amount of generated waste, 353 kg/per capita is hazardous
waste, almost all coming from the sector Mining and quarrying.
● During 2010, 161.1 kg/per capita waste from industry was recovered. Of this amount,

0.01 kg/per capita is waste treated by incineration for energy recovery, while 160.7 kg/
per capita is recycled waste. Composting and incineration without energy recovery are not
used. The amount of disposed waste from industry is 863.0 kg/per capita, out of which
99% is disposed of by landfilling into or onto the ground.
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Комунален отпад
Municipal waste
Дефиниција: Индикаторот ја претставува количината на создадениот комунален
отпад собран од и за сметка на комуналните претпријатија и одложен преку
системот за управување со отпадот. Создадениот отпад го опфаќа отпадот од
домаќинствата, комерцијалните и трговските дејности, деловните згради, јавните
институции, малите бизниси, отпадот од дворовите и градините, содржината на
контејнерите за отпад, уличниот смет и сметот од пазарите. За областите кои не се
опфатени со системот за комунален отпад, количините се проценети.
Definition: This indicator presents the amount of municipal waste generated and
collected by or on behalf of municipal authorities and disposed of through the waste
management system. It consists of waste generated by households, commercial and
trade industries, office buildings, and public institutions, small businesses, waste from
gardens, street waste, content of containers and the waste from market cleaning. For
areas not covered by a municipal waste scheme an estimation has been made of the
amount of waste generated.
2.2. Комунален отпад по жител
2.2. Мunicipal waste, per capita

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Нajголем дел од комуналниот отпад во Република Македонија во 2011 е создаден
од домаќинствата во областите што се покриени со системот за управување на
комунален отпад (83% од вкупно собраниот).
■ Вкупното количество создаден отпад по жител во 2011 година се проценува

на 357 кг, односно 0.97 кг на ден. Количеството собран отпад од комуналните
претпријатија изнесува 264 кг по жител и целокупното количество собран отпад
се остава на депонија.

● The largest part of municipal waste in the Republic of Macedonia in 2011 was gener-

ated by households in areas covered by the system of municipal waste management (83%
of the total collected).
● The total quantity of generated municipal waste per capita in 2011 is estimated at 357 kg

or 0.97 kg per day. The quantity of waste collected by communal enterprises amounts to 264
kg per capita and is all disposed of in landfills.
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Емисија на супстанции што предизвикуваат киселост
Emissions of acidifying substances
Дефиниција: Индикаторот ги следи трендовите на емисијата од антропогени
извори на супстанции кои предизвикуваат киселост (сулфур диоксид, азотни
оксиди и амонијак).
Definition: This indicator tracks trends in anthropogenic atmospheric emissions of
acidifying substances (sulphur dioxide, nitrogen oxides and ammonia).
2.3. Емисија на супстанции што предизвикуваат киселост
2.3. Emissions of acidifying substances

1)
2)

Податоците за 2001-2003 не се расположливи / Data for 2001-2003 are not available
Податоците за 2001-2002 не се расположливи / Data for 2001-2002 are not available

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Source: Ministry of Environment and Physical Planning
■ Во последната декада се забележува променлив тренд на опаѓање и покачување
на емисиите на супстанциите кои предизвикуваат киселост. Ова се должи повеќе на
променливото неконтинуирано работење на субјектите кои се извори на загадување
на воздухот, а помалку на преземените мерки и програми за намалување на
емисијата на ваквите супстанции во воздухот.
● Over the last decade, a variable trend of falling and rising was recorded in emissions of

acidifying substances. This was mostly due to the variable and discontinuous operation of
business entities, as main sources of air pollution, rather than to the special measures and
programmes for reduction of emissions of these pollutants in the air.

52

Одржлив модел на потрошувачка и производство
Sustainable consumption and production
Mодел на потрошувачка
Consumption patterns

2

Потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата
Electricity consumption by households
Дефиниција: Индикаторот ја дефинира количината на електрична енергија
потрошена од страна на домаќинствата. Потрошувачката на домаќинствата ја
покрива употребената енергија за загревање и ладење на просторот и водата,
како и за сите електрични апарати.
Definition: The indicator is defined as the quantity of electricity consumed by
households. Household consumption covers all use of electricity for space and water
cooling and heating and all electrical appliances.
2.4. Потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата
2.4. Electricity consumption by households

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Во периодот 2000-2010 година, потрошувачката е зголемена во просек за 2.2%.
Овој нагорен тренд е глобална карактеристика и може да им се припише на неколку
фактори вклучувајќи го и изменетиот начин на живеење што бара повеќе комфор и
опрема за домаќинствата, како и поради зголемениот број домаќинства за кои се
потребни соодветни електрични производи.
● Consumption grew 2.2% on average between 2000 and 2010. This upward trend is

worldwide and is ascribable to several factors, including changed lifestyles demanding
greater comfort and more home equipment, and an increasing number of households and
corresponding needs for electrical appliances.
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Финална енергетска потрошувачка
Final energy consumption
Дефиниција: Финалната енергетска потрошувачка ја претставува вкупната
количина на енергија доставена до крајните потрошувачи за сите видови
енергетски потреби во индустријата, транспортот, домаќинствата, услугите,
земјоделството итн.
Definition: Final energy consumption represents the energy supplied to the final
consumer for all energy uses. It is the sum of final energy consumption in industry,
transport, households, services, agriculture, etc.

2.5. Финална енергетска потрошувачка по сектори
2.5. Final energy consumption, by sector

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Финалната енергетска потрошувачка, во периодот 2000-2010 година, бележи
континуиран пораст, со исклучок на 2009 година поради економската криза.
■ Потрошувачката на домаќинствата е вообичаено висока и во 2010 година

учествуваше со околу 30.1% во вкупната енергетска потрошувачка, поттикната од
промените во моделот на потрошувачка и климатските промени.

■ Во секторот Индустрија, како еден од најголемите потрошувачи на енергија, во

2010 година е забележана зголемена потрошувачка за 24.4% во однос на претходната
година. Учеството на овој сектор во вкупната енергетска потрошувачка зависи од
динамиката на индустриското производство, па така, во 2010 година изнесуваше
29.3%.

■ Порастот на побарувачката во секторот Транспорт е причина овој сектор да

учествува со значителни 25.8% во вкупната енергетска потрошувачка.

■ Земјоделството и натаму останува мал потрошувач на енергија со учество од околу

1.5% од финалната енергетска потрошувачка во 2010 година.

● The final energy consumption in the period 2000-2010 shows a continuous increase,

except in 2009 because of the economic crisis.

● Household consumption has traditionally been high, participating with 30.1% in the

total energy consumption in 2010, due to the changed pattern of consumption, and
climate changes.

● The industry sector, as one of the largest energy consumers, registered a 24.4% increase

in consumption compared to the previous year. The share of the industry sector in final
energy consumption depends on the dynamics of industrial production, and in 2010 it
was 29.3%.

● The increase in the demand for transport is responsible for the participation of the

transport sector with significant 25.8% in the total energy consumption.

● Agriculture has remained a small consumer of energy with only 1.5% of final energy

consumption in 2010.
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Стапка на моторизација
Motorisation rate
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како број на патнички возила на 1000
жители. За патничко возило се смета моторно возило наменето за превоз на
најмногу 9 патници (влкучувајќи го и возачот).
Definition: This indicator is defined as the number of passenger cars per 1000
inhabitants. A passenger car is a road motor vehicle, other than a motorcycle, intended
for the carriage of passengers and designed to seat no more than nine persons
(including the driver).

2.6. Стапка на моторизација
2.6. Motorisation rate

1)
1)

Податокот за 2010 не е расположлив
Data for 2010 is not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Доследната примена на Законот за безбедност во сообраќајот, кој предвидува
казни за нерегистрираните возила, како и зголемената продажба на нови, но и на
стари автомобили, доведе до континуиран пораст на стапката на моторизација.
■ Во 2010 година стапката на моторизација изнесуваше 151 патничко возило на

илјада жители што е за 9.4% повеќе во однос на претходната година.

● The consistent implementation of the Law on Road Transport Safety, which stipulates

penalties for non-registered vehicles, as well as the increased sale of new and used cars,
resulted in a continuous increase in the rate of motorisation.
● The motorisation rate in 2010 was 151 passenger cars per 1000 inhabitants, which is

9.4% higher than the previous year.
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Површина под органско земјоделство
Area under organic farming
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како дел од вкупната користена
земјоделска површина (КЗП) под органско земјоделство (постоечките области со
органски фарми и областите во процес на конверзија). Органското земјоделство е
метод на производство кој најголем акцент посветува на заштитата на животната
средина, како и на состојбата на животните при одгледувањето на добитокот.
Органскиот метод избегнува или во голема мера ја намалува употребата на
синтетички хемиски производи како што се ѓубрива, пестициди, адитиви и
медицински производи.
Definition: The indicator is defined as the share of total utilised agricultural area (UAA)
occupied by organic farming (existing organically-farmed areas and areas in process
of conversion). Organic farming is a method of production, which puts the highest
emphasis on environmental protection and, with regard to livestock production, animal
welfare considerations. It avoids or largely reduces the use of synthetic chemical inputs
such as fertilisers, pesticides, additives and medical products.
2.7. Површина под органско земјоделство
2.7. Area under organic farming

Извор: Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство
Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy
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■ Во 2011 година, 6 581 хектари беа сертифицирани како површина под органско
земјоделство, што претставува 1.11% од обработливата земјоделска површина.
■ Ова претставува значително позитивно поместување, но сепак недоволно

за постигнување на целта поставена со Националната стратегија за органско
производство - до 2011 година 2.0% од вкупната обработлива површина да биде под
органско производство.

● In 2011, about 6 581 ha were certified as area under organic farming, participating

with 1.11% in total cultivated agricultural area.
● This increase represents a major positive development but still insufficient for achieving

the target set by the National Strategy for Organic Farming – to have 2.0% of the total
utilised agricultural area under organic production by 2011.

59

2

Одржлив модел на потрошувачка и производство
Sustainable consumption and production
Mодел на потрошувачка
Consumption patterns

Индекс на густина на добитокот
Livestock density index
Дефиниција: Индексот на густината на добитокот го покажува бројот на условни
грла добиток по хектар на вкупна земјоделска површина. Условно грло добиток
претставува референтна единица што овозможува агрегација на добитокот од
различен вид и возраст. За агрегација на добитокот се употребени т.н. коефициенти
“Eurofarm“, а во пресметките се вклучени следните животни: коњи, говеда, овци,
кози, свињи и живина.
Definition: The livestock density index provides the number of livestock units (LSU) per
hectare of utilised agricultural area. The LSU is a reference unit which facilitates the
aggregation of livestock from various species and ages. For aggregation, the Eurofarm
LSU coefficients are applied, while the livestock species aggregated in the LSU total are:
equidae, cattle, sheep, goats, pigs and poultry.
2.8. Индекс на густина на добитокoт
2.8. Livestock density index

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Податоците покажуваат дека во изминатиот период, во просек, 0.38 единици на
условни грла добиток се одгледувале на 1 ха земјоделска површина, што е речиси
половина од просекот на ЕУ 27.
■ Индикаторот претставува "процена" за земјоделската интензивност која може

да има негативен ефект врз животната средина ако не се почитуваат насоките за
органско производство.

● Data show that over the last period an average of 0.38 livestock units were reared per

hectare of utilised agricultural area, which is almost half of the EU-27 average.
● The indicator is used as a proxy of agricultural intensification, which can have negative

effects on the environment if the guidelines for organic farming and animal welfare are
not respected.
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Финална потрошувачка на домаќинствата
Final consumption expenditure of households
Дефиниција: Финалната потрошувачка ги вклучува трошоците настанати на
домашна територија (од резидентите и од нерезидентите) за задоволување
на индивидуалните потреби и ја покрива набавката на стоки и на услуги,
потрошувачката на сопственото производство, како и импутираните ренти за
сопствениците на станови.
Definition: Final consumption expenditure includes expenditure incurred on the
domestic territory (by residents and non-residents) for the direct satisfaction of
individual needs and covers the purchase of goods and services, the consumption of
own production (such as garden produce) and the imputed rent of owner-occupied
dwellings.
2.9. Финална потрошувачка на домаќинствата, по намена
2.9. Final consumption expenditure of households, by consumption purpose

Извор: Бруто-домашен производ
Source: Gross Domestic Product
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■ Најголемиот дел од финалната потрошувачката на резидентните домаќинства е
наменет за задоволување на потребите за храна 33.7%, за домување 19.0%, транспорт
10.6% и комуникации 5.9%. Од ова произлегува дека домаќинствата приходите ги
наменуваат за задоволување на егзистенцијалните потреби.
■ Граѓаните на ЕУ 27, во просек, издвојуваат 12.9% за храна, нешто повеќе за
сообраќај 13.0%, но освен за основните потреби може да издвојат за подобар
општествен живот: рекреација, култура, угостителски услуги, како и за задоволување
на други видови услуги и потреби за општествениот живот.

● The largest part of the final consumption of resident households is devoted to meeting

the needs for food 33.7%, housing 19.0%, transport 10.6% and communication 5.9%. It
means that the households spend their money mainly for satisfying basic needs.
● EU-27 citizens spend on average 12.9% on food, 13.0% on transport, but besides the

basic needs they are still able to spend part of their budget on better social life: recreation,
culture, hotels and restaurants and other personal services.
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Стратегиска цел:
"...Да се создаде социјално инклузивно општество
водејќи сметка за солидарноста меѓу и во рамките
на генерациите и да се обезбеди зголемување на
квалитетот на животот на граѓаните, како предуслов за
трајна поединечна благосостојба..."

Strategy objective:
“...To create a socially inclusive society by taking into
account solidarity between and within generations and
to secure and increase the quality of life of citizens as a
precondition for lasting individual well-being...”
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Вовед
Социјалната вклученост како предизвик на одржливиот развој има за цел создавање
на општество во кое ќе постои солидарност во и меѓу генерациите и ќе се обезбеди
поголем квалитет на животот како предуслов за трајна благосостојба. Социјалната
вклученост подразбра пристап до пазарот на трудот, системот на образование,
здравство и социјална заштита.
Индикаторите во оваа тема се тесно поврзани. Пристапот на пазарот на трудот,
особено за жените и за повозрасните е фактор на социјална инклузија. Долгорочната
невработеност го зголемува ризикот од социјално исклучување.
Животот во домаќинства без вработени лица и зависноста од социјална помош го
зголемуваат ризикот од меѓугенерациски трансфер на сиромаштијата. Домаќинствата
без вработени лица, лицата без образование или оние кои рано го напуштиле
процесот на образование, се ранливи групи најподложни на ризик од сиромаштија.
Намалувањето на сиромаштијата, особено на детската, е основа за остварување на
фундаменталните човекови права.
Социјалната инклузија и сирмаштијата се тесно поврзани со социоекономскиот развој.
Слабата економија создава голема и долгорочна невработеност. Сиромаштијата
ја оптоварува економијата. Од друга страна, зголемениот број на лица со ниско
образование го намалува капацитетот на економијата да ги ангажира човечките
ресурси за создавање на економска благосостојба и пораст на бруто-домашниот
производ.
Социјалното исклучување е поврзано и со демографските промени. Постарите
лица се подложни на ризик од сиромаштија, а порастот на социјалните трансфери
наменети за нивна социјална кохезија негативно ќе се одрази на одржливоста на
јавните финансии.
Сиромаштијата е тесно поврзана со одржливите модели на производство и
потрошувачка. Луѓе со различно ниво на приходи имаат различни модели
на потрошувачка кои, главно, негативно влијаат на околината. Се смета дека
посиромашните луѓе се повеќе погодени од деградацијата на животната средина.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
Social inclusion as a sustainable development challenge has an objective to create a socially
inclusive society by taking into account solidarity between and within generations and to
secure and increase the quality of life of citizens as a precondition for lasting individual
well-being.
Social inclusion means access to the labour market, education, health and social care.
Indicators in this theme are closely interrelated. Participation of women and older persons
in the labour market is a factor of social inclusion.
Long-term unemployment rate increases the risk of social exclusion. Living in
jobless households and social assistance dependency increase even more the risk of
intergenerational transmission of poverty. Both jobless households and early school leavers
are the most vulnerable groups liable to poverty risk. Poverty reduction, in particular child
poverty, is a basis for achieving fundamental human rights.
Social inclusion and poverty are also closely related to socio-economic development, since a
weak economy creates huge and long-term unemployment. Poverty burdens the economy,
whereas the increased number of persons with low educational attainment decreases
the capability of the economy to engage its human resources in improving the economic
welfare and in generating GDP growth.
Social exclusion is also related to demographic changes. An increase of social transfers
aimed at social cohesion of older persons as a vulnerable group will reflect negatively on
the sustainability of public funds.
Poverty is closely related to the sustainable consumption and production models. People
from different income groups have different consumption behaviours, which in general
have a negative impact on the environment. It is considered that poorer people are more
affected by environmental degradation.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Стапка на релативна сиромаштија
Relative poverty rate
Дефиниција: Индикаторот е дефиниран како процент на лица кои живеат под
линијата на сиромаштија, дефинирана како 70% од медијалниот еквивалентен
трошок.
Definition: The indicator is defined as percent of the persons living below the poverty
line set at 70% of the median equivalent expenditure.

3.1. Стапка на релативна сиромаштија
3.1. Relative poverty rate

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Стапката на релативна сиромаштија, во 2011 година бележи намалување од 0.5%
во однос на претходната година.
■ Анализирано по профили, најранливи групи се повеќечлените домаќинства имајќи

го предвид фактот дека 48.5% од сиромашните живеат во домаќинства со 5 и повеќе
членови. Стапката на сиромаштија кај невработените е 40.7%, односно 46.0% од
сите сиромашни се невработени лица. Образованието на главата на домаќинството,
исто така, влијае на бројот на сиромашни лица. Имено, 54.6% од сиромашните лица
живеат во домаќинства во кои носителот на домаќинството нема или има завршено
најмногу основно образование.

● The poverty rate in 2011 decreased by 0.5% in comparison with the previous year.
● Analyzed by profiles, the most vulnerable groups are multi-member households,

bearing in mind the fact that 48.5% of the poor people live in households with 5 and more
members. The poverty rate for the unemployed is 40.7%, i.e. 46.0% of all poor people are
unemployed. The education of the household head also influences the number of poor
people, namely 54.6% of the poor live in households where the head of the household has
no, or at most primary education.
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Индекс на длабочината на сиромаштијата
Poverty gap index
Дефиниција: Индексот на длабочината на сиромаштијата се дефинира како
просечен пропорционален недостиг на расходи за целата популација (наместо на
сите сиромашни лица).
Definition: This indicator represents the average proportionate expenditure shortfall
over the total population (instead of all poor persons).
3.2. Индекс на длабочината на сиромаштијата
3.2. Poverty gap index

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Индексот на длабочината на сиромаштијата, како мерка за интензитетот на
сиромаштијата, покажува колку далеку под линијата на сиромаштијата се наоѓаат
најсиромашните луѓе. Од аспект на одржливиот развој, колку помала длабочина,
толку подобро. Во 2011 година, длабочината на сиромаштијата изнесуваше 9.3%.
● The relative median at-risk-of-poverty gap describes how far below the poverty threshold
the poorest people stand by comparing the median expenditure of the poor to the poverty
threshold, i.e. it is a measure of the intensity of poverty. From a sustainable development
point of view, the smaller the gap, the better. In 2011 the poverty gap was 9.3%.
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Сериозно материјално обесправени лица
Severely materially deprived persons
Дефиниција: За сериозно материјално обесправени лица се сметаат лицата кои
немаат пристап, поради недостиг на средства, барем кон четири од осум потреби,
односно не можат да си дозволат: 1) да платат закупнина или комунални сметки,
2) адекватно да го затоплат домот, 3) да си дозволат месо или риба секој втор ден,
4) една недела годишен одмор, 5) автомобил, 6) машина за перење облека, 7)
телевизор во боја или 8) телефон.
Definition: The collection "material deprivation" covers indicators relating to economic
strain, durables, housing and environment of the dwelling. Severely materially deprived
persons have living conditions severely constrained by a lack of resources, they
experience at least 4 out of 8 following deprivations items: cannot afford I) to pay rent
or utility bills, II) keep home adequately warm, III) eat meat, fish or a protein equivalent
every second day, IV) a week holiday away from home, V) a car, VI) a washing machine,
VII) a colour TV, or VIII) a telephone.
3.3. Сериозно материјално обесправени лица
3.3. Severely materially deprived persons

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Намалувањето на стапката на сиромаштија влијае и врз зголемувањето на
пристапот на населението до одредени општествено прифатени потреби.
■ Учеството на лицата кои не можат да си дозволат задоволување на најмалку
четири од дефинираните 8 потреби, се намалува од 55.9% во 2005 година на 40.6%
во 2010 година, следејќи го намалувањето на стапката на сиромаштија.
■ Во 2011 година повторно е забележано зголемување на процентот на лица кои се

сериозно материјално обсправени.
■ Во рамките на ЕУ 27, состојбата е неспоредливо подобра - 8.1% од лицата се
сериозно материјално обесправени, додека во соседството состојбата е слична:
Бугарија - 41.9%, Романија - 32.2%.

● The decrease in the poverty rate influences the possibility of the population to have

better access to certain social needs.
● The share of persons unable to satisfy at least 4 of the defined 8 needs declined from

55.9% in 2005 to 40.6% in 2010, following the decrease in the poverty rate.
● In 2011, the percentage of severely materially deprived persons increased again.
● The situation is similar in the neighbourhood - Bulgaria 41.9% and Romania 32.2%,

while within the EU-27 the situation is much better: 8.1% of the population are considered
as severely materially deprived.
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Лица кои живеат во домаќинства без вработени
People living in jobless households
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како учество на лица, по возрасни групи,
кои живеат во домаќинства во кои нема вработени лица. Индикаторот е пресметан
врз основа на податоците од Анкетата за работната сила.
Definition: The indicator is calculated as the share of persons, by age group, who are
living in households where no one works. The indicator is based on the Labour Force
Survey.

3.4. Лица кои живеат во домаќинства без вработени, по возрасни групи
3.4. People living in jobless households, by age group

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Лицата што живеат во домаќинства во кои нема вработени лица се изложени
на зголемен ризик од сиромаштија, неможност за вклучување во општествените
услуги (здравство, образование, правда, култура) и негативно влијаат врз целото
општество.
■ Учеството на децата и возрасните што живеат во домаќинства без вработени лица

во Македонија се карактеризира со значително намалување во периодот од 2005 до
2009 година. Во 2011 година, учеството на лицата на возраст од 0 до 17 години што
живеат во домаќинства без вработени е зголеменo за 0.9% во однос на претходната
година, а на оние од 18 до 59 години за 0.7%.

● Persons living in households where no one works are exposed to an increased risk of

poverty, inaccessibility to social services (health, education, justice, culture), and have a
negative impact on the whole society.

● The share of children and adults living in jobless households in Macedonia is

characterised by a remarkable decrease over the period 2005-2009. In 2011, compared to
the previous year, the share of children (aged 0-17) living in jobless households increased
by 0.9%, while the share of adults (aged 18-59) increased by 0.7%.

74

Социјална вклученост
Social inclusion
Пристап до пазарот на труд
Access to labour market

3

Долгорочна невработеност
Long-term unemployment rate
Дефиниција: Стапката на долгорочна невработеност го прикажува учеството
на лицата кои биле невработени 12 месеци и повеќе во однос на вкупниот
број на активни лица на пазарот на трудот. Активното население го сочинуваат
вработените и невработените лица.
Definition: The ‘long-term unemployment rate’ is the share of unemployed persons for
12 months or more in the total number of active persons in the labour market. The total
active population is the total number of the employed and unemployed population.

3.5. Вкупна стапка на долгорочна невработеност
3.5. Total long-term unemployment rate

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Трендовите во долгорочната невработеност се следат затоа што претставуваат

ризик за целата економија и сиромаштијата. Долгорочната невработеност е клучен
показател на социјалната исклученост.
■ Во изминатите години се забележува тренд на намалување на долгорочната стапка

на невработеност. Во текот на 2011 година, стапката на долгорочна вработеност
изнесуваше 25.9% што е значително над просекот на земјите на ЕУ 27.

● The trends in long-term unemployment are monitored because they pose a risk to the

whole economy and poverty. Long-term unemployment in particular is a key indicator of
social exclusion.
● Recent years have seen a downward trend in the long-term unemployment rate. In

2011, the long-term unemployment rate was 25.9%, which is incomparably higher than
the EU 27 average.
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Стапка на запишани ученици во основно образование
Enrolment rate in primary education
Дефиниција: Број на деца запишани во основно обарзование во однос на вкупниот
број на деца кои се на возраст предвидена за основно образование.
Definition: The number of children of official primary school age who are enrolled
in primary education as a percentage of the total children of the official school age
population.

3.6. Стапка на запишани ученици во основно образование
3.6. Enrolment rate in primary education

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Анализата на податоците за запишани ученици во основното образование покажува

дека постои надолен тренд во нивната опфатеност. Освен тоа што ваквиот тренд е
резултат на недоволната застапеност на децата од ранливите категории, ваквата
состојба може да се припише и на воведените промени во Законот за основното
образование. Иако со воведувањето на нулта група се зголеми бројот на ученици во
основното образование, сепак, процентот на опфатеност се намали.

● The analysis of the enrolment rate of students in primary school shows а downward

trend in their coverage. This might be due to the insufficient participation of children
from vulnerable groups, but it can also be a result of the changes in the Law on Primary
Education. Despite the fact that the establishment of zero grade has increased the number
of children in primary education, the percentage of coverage has decreased..
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Лица кои рано го напуштаат образованието
Early school-leavers
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како учество на лицата на возраст од 18
до 24 години кои немаат никакво или имаат најмногу основно образование, во
однос на вкупната популација од истата возрасна група.
Definition: The indicator is defined as the percentage of the population aged 18-24 with
no or with at most lower secondary education and not in further education or training.
3.7. Лица кои рано го напуштаат образованието
3.7. Early school-leavers

1)

Податоците за 2010-2011 не се расположливи / Data for 2010-2011 are not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Во 2011 година продолжува трендот на намалување на учеството на млади

луѓе на возраст од 18 до 24 години кои воопшто не учествувале или го напуштиле
образовниот систем и тоа за 2.0% во однос на претходната година, односно учеството
е намалено повеќе од двојно во однос на 2000 година, од 31.4 на 13.5%.
● The downward trend in the share of young people aged 18 to 24 who left the
educational system or who did not participate in any education or training continued in
2011, dropping by 2.0% in comparison with the previous year, or by more than half (from
31.4% to 13.5%) compared to 2000.
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Лица со низок степен на образование
Persons with low educational attainment
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како процент на лица на возраст од 25 до 64
години кои имаат низок степен на образование според Меѓународната стандардна
класификација на образованието, ISCED ниво 2 или помалку (предучилишно,
основно и ниско ниво на средно образование), во однос на вкупната популација
во истата возрасна група.
Definition: The indicator is defined as the percentage of people aged 25 to 64 with low
educational level ISCED (International Standard Classification of Education) of 2 or less
(pre-primary, primary and lower secondary education) in the total population of the
same age group.
3.8. Лица со низок степен на образование, по возрасни групи
3.8. Persons with low educational attainment, by age group

1)

Податокот за 2011 не е расположлив / Data for 2011 is not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Во Република Македонија континуирано се намалува учеството на лицата на
возраст од 25 до 64 години кои се без или со низок степен на образование. Во 2011
година е забележано намалување на учеството на лицата без или со низок степен на
образование кај сите возрасни групи, а особено е значајно она кај возрасната група
од 25 до 34 години, за 1.5% во однос на претходната година.
● In the Republic of Macedonia, the share of persons aged 25-64 with low educational
attainment or without any education shows a continuous downward trend. In 2011,
compared to the previous year, the share of persons with low or without education
decreased in all age groups, especially in the age group 25-34 (1.5%).
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Доживотно учење
Lifelong learning
Дефиниција: Индикаторот е дефиниран како учество на лица на возраст од 25
до 64 години кои учествуваат во процесот на образование и обука, во вкупната
популација од истата возрасна група.
Definition: The indicator is defined as the share of the adult population aged 25 to 64
participating in education and training, in the total population of the same age group.
3.9. Лица вклучени во процесот на доживотно учење
3.9. Lifelong learning

1)

Податокот за 2011 не е расположлив / Data for 2011 is not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Стапката на возрасни лица кои се вклучени во процесот на доживотно учење е
релативно ниска и во 2011 година останува речиси непроменета (3.4%).
● The rate of adult participation in education and training, though relatively low,
remained almost unchanged at 3.4% in 2011.
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Ниво на поседување на компјутерски вештини
Individuals’ level of computer skills
Дефиниција: Нивото на поседување на компјутерски вештини се мери преку
методот на самооценување, според кој лицето се изјаснува за способноста да
врши одредени функции поврзани со употребата на компјутер, без тие да се
проверуваат или тестираат.
Definition: The level of basic computer skills is measured using a self-assessment approach,
where the respondent indicates whether he/she has carried out specific tasks related to
computer use, without these skills being assessed, tested or actually observed.
3.10. Ниво на поседување на компјутерски вештини
3.10. Individuals’ level of computer skills

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Трендот на подобрување на индивидуалното ниво на поседување компјутерски
вештини е евидентен. Учеството на населението со средно ниво на компјутерски
вештини се зголемува од 10.0% во 2006 на 17.0% во 2011, а на оние со високо ниво на
компјутерски вештини на 14.0% во 2011 година. Но, сепак, овој тренд сè уште заостанува
во споредба со ЕУ 27 каде што во 2011 година овој процент изнесуваше 27.0%.
● The trend of improving the individuals’ level of computer skill is evident. The share of

the population with medium level of computer skills rose from 10.0% in 2006 to 17.0%
in 2011. The share of individuals with high level of computer skills in 2011 amounted to
14.0%, but is still lagging behind in comparison with the 27.0% in EU 27 in 2011,
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Ниво на поседување на интернет вештини
Individuals’ level of Internet skills
Дефиниција: Нивото на основните интернет вештини се мери преку методот на
самооценување, според кој лицето се изјаснува дали извршува одредени функции
поврзани со употребата на интернет, без тие да се проверуваат или тестираат.
Definition: The level of internet skills is measured using a self-assessment approach,
where the respondent indicates whether he/she has carried out specific tasks related
to internet use, without these skills being assessed, tested or actually observed.
3.11. Ниво на поседување на интернет вештини
3.11. Individuals’ level of Internet skills

1)

Податокот за 2009 не е расположлив / Data for 2009 is not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Процентот на населението со средно ниво на интернет вештини во 2011 година
се намали и изнесува 26.0%, за сметка на населението кое поседува високо ниво на
интернет вештини и кое е 2.1% побројно во однос на претходната година. Сепак,
станува збор за поседување на интернет вештини чие ниво се менуваа паралелно со
појавата на новите технологии.
● The share of the population with medium level of internet skills in 2011 dropped to
26.0%, whereas the share of population with high level of internet skills increased by 2.1%
in comparison with the previous year. Nevertheless, it must be noted that the level of
internet skills changes with the emergence of new technologies.
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Вкупна јавна потрошувачка за образованието, процент од БДП
Public expenditure on education - percent of GDP
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како учество на вкупните јавни трошоци
во областа на образованието, во бруто-домашниот производ.
Definition: Тhis indicator is defined as total public expenditure on education, expressed
as a percentage of GDP.
3.12. Јавна потрошувачка за образованието
3.12. Public expenditure on education

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
■ Јавните расходи за образование во Република Македонија учествуваат со 3.7%
во вкупниот БДП (2010 година) што претставува поместување од 0.1% во однос на
претходната година.
● Public expenditure on education in the Republic of Macedonia participated with 3.7%
in GDP in 2010, which represents an increase of 0.1% in comparison with the previous
year.
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Стратегиска цел:
„...Да се создаде социјално инклузивно општество
водејќи сметка за солидарноста помеѓу и во рамките
на генерациите и да се обезбеди зголемување на
квалитетот на животот на граѓаните, како предуслов за
трајна поединечна благосостојба..."

Strategy objective:
“...Тo create a socially inclusive society by taking into
account solidarity between and within generations and
to secure and increase the quality of life of citizens as a
precondition for lasting individual well-being...”
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Вовед
Промените во големината и возрасната структура на населението претставуваат
голем предизвик за одржливиот развој во текот на следните декади.
Демографските фактори, особено стапката на фертилитет, се условени од
економските фактори и од состојбата на пазарот на трудот.
Природниот прираст во текот на педесеттите години создаде популација која веќе го
заокружува работниот век или ќе биде во таа фаза во следните дваесетина години.
Балансот во возрасната структура се менува, популацијата старее. Се зголемува
очекуваниот век на живот без тоа да биде следено од стапката на фертилитет, како
предуслов за одржливост на нацијата. Фертилитетот под референтната стапка на
подолг рок би довел до промена во рамнотежата помеѓу генерациите и до потреба за
планирање на пензиските фондови, социјалната заштита, образованието и грижата
за постарите лица. Спротивно, зголемениот фертилитет на долг рок овозможува
зголемување на понудата на работна сила, забрзување на економскиот раст, но
и зголемување на трошоците за социјални услуги како што се образованието и
здравството.
Транзицијата доведе до исклучување на повозрасните вработени од пазарот на
трудот и нивна замена со помлада работна сила. Се зголемува бројот на корисници
на бенефиции во однос на оние кои ги создаваат. Економски неактивното население
претставува голем товар за вработената популација, што во следната декада
неминовно ќе ја доведе во прашање одржливоста на јавните финансии, пензиските
фондови и системот за здравствено и социјално осигурување.
Миграциите во услови на слободно движење на работната сила можат да ја намалат
понудата на квалиификувана работна сила со што ќе се ограничат можностите за
развој. Од друга страна, миграциите може да стимулираат и позитивни промени
преку трансфер на пари, идеи и инвестиции во земјата.
Големината на популацијата ја детерминира потрошувачката на енергија,
прекумерното искористување на природните ресурси и влијае врз животната
средина преку загадување на воздухот, земјата и водата и создава големи количини
на отпад.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
Changes in the size and age structure of the population present a big challenge for the
sustainable development in the decades to come.
Demographic factors, and in particular the fertility rate, are affected by economic factors
and by the labour market situation.
The natural increase of the population during the fifties created a population that is near
retirement age, or will reach retirement age in the next twenty years. The balance of the
age structure is changing and the population is aging. Life expectancy is increasing without
being followed by the fertility rate, as a precondition for the sustainability of the nation.
A fertility rate below the referent one, in the long term, would lead to change in the balance
between generations and would give rise to the need for planning of pension funds, social
care, education and provision of care for the elderly. By contrast, an increased fertility
rate in the long term leads to an increase in the supply of labour force and acceleration of
economic growth, but also to greater expenditures on social services such as education
and health.
The transition led to older workers being excluded from the labour market and replaced
with a relatively young labour force. The number of beneficiaries, compared to that of
benefactors, is increasing. The economically inactive population seems to be a huge
burden on the employed population, which in the next decade will inevitably bring into
question the sustainability of public finances, pension funds and the health and social
security system.
Migrations, in times of free movement of the labour force, could decrease the supply
of qualified labour force, thus limiting the development possibilities. on the other hand,
migrations can stimulate positive changes trough transfer of money, ideas and investments
in the country.
Finally, the population size determines the energy consumption and overexploitation of
natural resources, influences the environment trough air, soil ant water basins pollution
and creates huge quantities of waste.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Стапка на вработеност на лица на поголема возраст
Employment rate of older workers
Дефиниција: Индикаторот е дефиниран како вкупна стапка на вработеност
на лица на возраст од 55 до 64 години и се пресметува како процент од истата
возрасна група. Индикаторот е пресметан врз основа на податоците од Анкетата
за работната сила.
Definition: The employment rate of older workers is calculated by dividing the number
of persons aged 55 to 64 in employment by the total population of the same age group.
The indicator is based on the Labour Force Survey.

4.1. Стапка на вработеност на лица на поголема возраст
4.1. Employment rate of older workers

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Учеството на вработените лица на возраст од 55 до 64 години, во 2011 година се
зголемува за 1.2% во однос на претходната година.
■ Мажите остануваат ангажирани подолго на пазарот на трудот во однос на жените

и во 2011 година, нивното учество се зголемува за 0.6% во однос на претходната
година, за разлика од жените каде што има позначително позитивно поместување
од 1.6%.
■ Во следните години предизвик ќе претставува постигнувањето стапка на

вработеност на лицата на возраст од 55 до 64 години од 50% што е цел поставена
од страна на ЕУ.

● In 2011, compared to the previous year, the share of employed persons aged 55-64
increased by 1.2%.
● A breakdown by gender shows that males remain engaged longer on the labour market

in comparison with females. In 2011, participation of men from the target group increased
by 0.6% compared to the previous year, while women's participation registered a greater
positive movement of 1.6%.
● Raising the employment rate of older workers (55-64) to 50%, a target set by EU-27,

represents a challenge for the coming years.
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Очекувана должина на животот на 65 години
Life expectancy at age 65
Дефиниција: Индикаторот означува просечен број на години на живот кои би
ги доживеале мажи или жени кои имаат наполнето 65 години, врз основа на
влијанието што врз нивниот живот ќе го има моменталната стапка на морталитет
(веројатност за смрт на одредена возраст).
Definition: The mean number of years still to be lived by a man or a woman who has
reached the age 65, if subjected throughout the rest of his or her life to the current
mortality conditions (age-specific probabilities of dying).
4.2. Очекувана должина на животот на 65 години, по пол
4.2. Life expectancy at age 65, by gender

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Во текот на изминатите години се забележува тренд на мало, но постојано
зголемување на очекуваната должина на животот на наполнети 65 години.
Забележано е позитивно поместување и кај мажите и кај жените, но сепак, во 2010
година жените имале поголем очекуван век на живеење за 1.9 години во однос на
мажите.
● During the past years there has been a trend towards slight but continuous increase in life

expectancy at age 65. Despite the increase in both male and female life expectancy, women
still live longer, and in 2010 they had a life expectancy 1.9 years longer than men.
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Вкупна стапка на фертилитет
Total fertility rate
Дефиниција: Вкупната стапка на фертилитет го покажува веројатниот просечен
број на живородени деца кои би ги родила една жена од референтната година
во фертилниот период, под услов на исто влијание на специфичните стапки на
фертилитет во истата година, без влијание на морталитетот.
Definition: The total fertility rate shows the average number of children that would be
born alive to a woman during her lifetime if she were to pass through her childbearing
years conforming to the age-specific fertility rates of a given year, without the influence
of mortality.
4.3. Стапка на фертилитет
4.3. Total fertility rate

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Стапка на фертилитет доволна за обезбедување на стабилна големина и возрасна
структура на една популација приближно била достигната во 1995 година со 2.0
живородени деца на една жена. Во периодот што следеше, таа значително се намали
и стагнираше на 1.5 живородени деца што неминовно ќе доведе до стареење на
популацијата.
■ Во рамките на ЕУ 27, стапката на фертилитет изнесува 1.60 живородени деца на

една жена, просек постигнат главно од западноевропските земји: Франција (2.0),
Шведска (1.94), Финска(1.86), Белгија и Данска (1.84).

● A fertility rate sufficient enough to ensure stabile size and age structure of the

population was almost achieved in 1995 by reaching 2.0 live births per woman. In the
period that followed, it decreased significantly and stagnated at 1.5 live births, which will
inevitably lead to ageing of the population.
● In EU 27 the fertility rate is 1.6 live births per woman, an average achieved mainly in

the Western European countries - France (2.0), Sweden (1.94), Finland (1.86), Belgium
and Denmark (1.84).
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Салдо на надворешни миграции
Net migration
Дефиниција: Миграциското салдо претставува разлика помеѓу апсолутниот број
на доселени и отселени лица.
Definition: Net migration is the difference between the number of immigrants and the
number of emigrants.
4.4. Салдо на надворешни миграции
4.4. Total net international migration

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Салдото на надворешните миграции во Република Македонија (доселениотселени државјани на РМ и странски државјани) во изминатиот период е позитивно,
односно бројот на доселени е поголем од бројот на отселени лица.
● The net international migration (immigrated/emigrated citizens of the RM and foreign

citizens) in the Republic of Macedonia is positive over the last period (the number of
immigrants is greater than the number of emigrants).
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Внатрешни миграции
Inward migration
Дефиниција: Индикаторот ги прикажува нето-внатрешните миграции по возрасни
групи. Внатрешната миграција од рурална во урбана област се прикажува како
нето-баланс помеѓу доселените во урбаните области и отселените од руралните
области во Македонија, изразени во број на лица кои мигрирале во годината.
Definition: The indicator shows the net inward migration, by age group. Inward
migration is the net balance between immigration to and emigration from an area,
expressed as a number of persons who migrate per year.

4.5.1. Број на лица кои се преселиле од рурална во урбана средина, по возрасни групи
4.5.1. Number of persons migrated from rural to urban area, by age groups

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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4.5.2. Број на лица кои се доселиле од рурална и урбана средина во урбана средина
4.5.2. Number of immigrated persons from rural and urban area to urban area

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Податоците за внатрешните миграции покажуваат зголемување на миграцијата од
село во град.
■ Во 2011 година, 1 766 лица мигрирале од рурална во урбана средина што е за 16.6%
повеќе од претходната година. Мигрираат главно лица кои се на работоспособна
возраст, односно 49.2% од нив се на возраст од 15 до 29, а 43.5% од 30 до 64 години.
■ Во изминатиот период се забележува континуирано намалување на миграцијата од
која било средина во урбана, особено во главниот град Скопје. Во 2011 година, 31.7%
од вкупно мигрираните мигрирале во главниот град, што е за 37.8% помалку во однос
на претходната година.
● Internal migration data show an increase in total rural to urban migration.
● In 2011, 1 766 persons migrated from rural to urban areas, which is 16.6% more than the

previous year. It is mainly persons belonging to the working age population that migrate;
about 49.2% belong to the age group 15-29, and 43.5% to the age group 30-64.
● Over the last period there has been a continuous downward trend in migration from all
types of areas to urban areas, and particularly in the capital Skopje. In 2011, about 31.7%
of the total migrated persons were in Skopje, which is 37.8% less than the previous year.
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Долг на општата влада
General government debt
Дефиниција: Индикаторот го претставува долгот на општата влада како % од
бруто-домашниот производ. Секторот на т.н. општа влада ја опфаќа централната
власт, локалната власт и јавните фондови.
Definition: The indicator represents the general government debt as a percentage of
GDP. The general government sector comprises the sub-sectors of central government,
local government and social security funds.

4.6. Долг на општата влада, % од БДП
4.6. General government debt as % of GDP

Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии
Source: State Statistical Office, Ministry of finance

96

Демографски промени
Demographic changes
Одржливост на јавните финансии
Public finance sustainability

4

■ Во согласност со целта утврдена со Стратегијата за управување со јавен долг, во
наредните три години, јавниот долг не смее да надминува 40%, а долгот на општата
влада 30% во однос на БДП.
■ На крајот од 2010 година, долгот на општата влада изнесуваше 1 710.8 милиони
евра. И покрај тоа што како процент од БДП, долгот на општата влада бележи пораст
од 0.4%, тој е под утврдениот праг и изнесува 24.2% од вкупниот БДП.

● In line with the target set in the public debt management strategy, public debt to GDP

ratio in the next three years must not exceed 40%, while the general government debt
must not exceed 30% of GDP.
● At the end of 2010, the general government debt amounted to 1 710.8 million euros.

Despite that the general government debt as a percentage of GDP increased by 0.4%, it is
still below the set target, accounting for 24.2% of the total GDP.
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Стапка на пораст на населението
Population growth rate
Дефиниција: Годишна стапка на пораст на населението мерена во одреден период
(средина на годината).
Definition: The average annual rate of change of population size during a specified
period (mid-year population).

4.7. Стапка на пораст на населението
4.7. Population growth rate

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Стапката на пораст на населението претставува пресуден елемент што влијае
врз долгорочната одржливост и тоа не само од биолошки аспект. Забрзаната
стапка на пораст може да ја намали способноста на државата да се справи со низа
проблеми, особено кога се случува во услови на сиромаштија, недостиг на ресурси,
во неодржлив модел на производство и потрошувачка, како и во еколошки ранливи
подрачја.
■ Во изминатиот период годишната стапка на пораст на населението се намалуваше

од 0.46 во 2000 на 0.17 во 2011 година.

● Population growth is one of the crucial elements affecting long-term sustainability,

not only from a biological perspective. Rapid population growth can reduce a country’s
capacity for handling a wide range of issues, particularly when it occurs in conjunction
with poverty and lack of access to resources, or with unsustainable patterns of production
and consumption, or in ecologically vulnerable zones.
● Over the past period, the rate of population growth has been reduced from 0.46 in 2000

to 0.17 in 2011.
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Стапка на зависност
Dependency ratio
Дефиниција: Стапката на зависност го покажува соодносот меѓу бројот на деца
(0-14 години) и оние на возраст од 65 и повеќе и работоспособното население
(15-64).
Definition: The dependency ratio relates the number of children (0-14 years old) and
older persons (65 years or over) to the working-age population (15-64 years old).
4.8. Стапка на зависност
4.8. Dependency ratio

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Високата стапка на зависност укажува дека економски активното население и,
воопшто, целата економија се соочува со голем товар во напорите да ги поддржи
и да обезбеди социјални услуги за учениците и за постарите економски зависни
лица.
■ Стапката на зависност покажува тренд на намалување на бројот на лицата зависни

од работоспособното население (41 од 100 лица во 2011 година).

● A high dependency ratio indicates that the economically active population and the

overall economy face a greater burden to support and provide the social services needed
by children and by older persons who are economically dependent.
● The dependency ratio shows a downward trend in the number of people dependent on

the working-age population (41 per 100 persons in 2011).
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Густина на населението
Population density
Дефиниција: Индикаторот покажува број на лица што живеат на еден км2.
Definition: The indicator shows the number of people living within an area of 1 km2.
4.9. Густина на населението
4.9. Population density

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Густината на населението зависи, пред сè, од природните услови (хидрографијата,

релјефот, климата), природниот прираст, миграциите, развиеноста на стопанството.

■ Густината на населението на ниво на државата изнесува 80.1 жители на км2, меѓутоа,

гледано по региони, дистрибуцијата на населението покажува изразита несразмерност,
т.е. 29.4% од вкупното население живее во Скопскиот регион со густина на населeност
од 334.2 жители на км2. По него следи Полошкиот регион со 130.8 жители на км2,
додека Вардарскот регион, каде што се концентрирани 7.5% од населението, има
најмала густина на населеност од 38.1 жители.
● Population density is determined by the natural conditions (hydrography, landscape,

climate), the natural increase, migration, economic development, etc.

● The population density is 80.1 inhabitants per km2, but the regional distribution of the

population in the Republic of Macedonia shows significant disproportion. About 29.4%
of the population live in the Skopje Region with population density of 334.2 inhabitants
per km2. The Polog Region has 130.8 inhabitants per km2, while the Vardar Region, with
concentration of 7.5% of the total population, has the lowest population density at 38.1
inhabitants per km2.
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Стапка на старосна зависност
Old-age-dependency ratio
Дефиниција: Индикаторот претставува сооднос меѓу вкупниот број на лица кои се
на возраст кога главно се економски неактивни (65 и повеќе години) и бројот на
лица на работоспособна возраст (15 - 64).
Definition: This indicator is defined as the ratio between the total number of elderly
persons of an age when they are generally economically inactive (aged 65 and over) and
the number of persons of working age (from 15 to 64).
4.10. Стапка на старосна зависност
4.10. Old-age-dependency ratio

1)
1)

Податокот за 2011 не е расположлив
Data for 2011 is not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Во изминатиот период се забележува мал, но континуиран пораст на стапката на
старосна зависност како приближна претстава за потенцијалниот однос меѓу бројот
на пензионерите и работното население, односно меѓу корисниците на бенефиции
и оние што ги создаваат.
■ Во 2011 година стапката на старосна зависност изнесува 16.6%, што е под просекот

на ЕУ 27 (25.9% за 2010 година). Во согласност со возрасната структура на населението,
произлегува дека на едно неактивно лице има шест активни лица.

● In the past period, there has been a small but continuous increase in old-age dependency

ratio, as an approximation of the ratio between the retired and working age populations,
or between beneficiaries and contributors.
● In 2011 it was 16.6%, which is below the EU-27 level (25.9% for 2010). According to

the age structure of the population, it follows that for each inactive person there are six
active persons.
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Јавно здравство
Public health

Стратегиска цел:
„...Промоција на квалитетно јавно здравство, достапно
под еднакви услови за сите и подобрување на
превенцијата од ризици по здравјето..."

Strategy objective:
“...To promote good public health on equal conditions and
improve protection against health threats...”
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Вовед
Здравјето на населението, како предуслов за квалитетен живот и благосостојба, има
фундаментално значење за одржливиот развој. Иако генетските фактори се значајни,
начинот на живеење и влијанието на животната средина во голема мерка влијаат на
здравјето. Физичката активност и здравата храна го подобруваат здравјето наспроти
брзата храна, алкохолот и тутунот кои го зголемуваат ризикот од развој на хронични
болести. Квалитетната здравствена заштита треба да овозможи еднаков пристап во
заштитата од закани по здравјето на сите луѓе и зголемување на свеста за постоење
на причините и последиците од појавата и преносот на болестите.
Производите кои ги консумира населението содржат штетни материи како резултат
на загаденоста на водата, воздухот и земјата. Емисијата на токсични елементи од
индустријата и транспортот, како и пестицидите од земјоделството, се таложат во
вегетацијата и преку синџирот на исхрана доаѓаат до човекот. Оттука, примената на
стандарди во производството на храна, но и воопшто, во индустриските процеси, ќе
обезбеди подобрување на здравствената состојба на населението.
Добрата здравствена состојба и зголемениот век на очекуван и здрав живот
придонесуваат за зголемена продуктивност. Население со здравствени проблеми
создава голем финансиски товар врз јавното здравство и долгорочната здравствена
заштита, отсуствува од работното место, а тоа ја намалува продуктивноста.
Здравствените проблеми ги погодуваат главно сиромашните кои вообичаено се со
понизок степен на образование и пониско ниво на приходи. Сиромашните немаат
еднакви можности за пристап до здравствените услуги ниту, пак, можности за
практикување на здрав живот. Несоодветните условите за домување, неадекватното
затоплување, загаденоста, влијаат врз здравјето. Егзистенцијалните проблеми
и деградираниот систем на вредности може да предизвикаат нарушување на
менталното здравје и зголемување на ризикот од самоубиство.
Климатските промени долгорочно претставуваат закана по здравјето. Озонската
формација зависи од присуството на озонски прекурсори во воздухот, високата
температура и сончевата светлина, а шумските пожари го зголемуваат нивото на
тврди материи во воздухот.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
The health of the population as a precondition for quality life and welfare is fundamental
to sustainable development. Although genetic factors are very significant, lifestyle and
environmental factors greatly affect the health status. Right nutrition and physical activity
improve the health, while fast food, alcohol and tobacco increase the risk of chronic disease
incidence.
Quality health care should provide equal access to protection from threats to the health of
all people and increase the awareness of the existence of the causes and consequences of
the emergence and transmission of diseases.
Products consumed by the population contain harmful substances due to the air, water and
soil pollution. Toxic materials emitted by the industry sector and transport, and pesticides
from agriculture, penetrate deep down into the vegetation, and through the food chain
they are passed along to the population. Hence, standards implementation both in food
production and industrial processes would ensure better health status of the population.
Improvements in health status, and increases in life expectancy and in healthy life years,
lead to longer, more productive working lives. A population with health problems creates
financial pressures on public health and long-term health care, and increases absence
from work, all of which reduces productivity. Health problems affect mostly the poor who
usually have lower levels of education and lower level of income. The poor don’t have equal
opportunities to access health services or opportunities to practice a healthy life. Inadequate
housing conditions, inadequate warming and pollution have an impact on health. Existential
problems and a degraded system of values can cause distortion of the mental health and
increased risk of suicide.
Climate changes pose a long-term threat to health. Ozone formation depends on the
presence of ozone precursors in the air, high temperature and sunlight, and forest fires have
increased the level of solid substances in the air.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Пристап до примарна здравствена заштита
Access to primary health care facilities
Дефиниција: Процент на население со пристап до примарна здравствена
заштита.
Definition: Proportion of population with access to primary health care facilities.
5.1. Пристап до примарна здравствена заштита
5.1. Access to primary health care facilities

Извор: Фонд за здраствено осигурување на Македонија
Source: Health Insurance Fund of Macedonia
■ Пристапот до здравствените услуги не само од физички, туку и од економски,
социјален или културен аспект, е од фундаметално значење за следењето на
напредокот на здравствениот систем, еднаквоста и одржливиот развој. Во Република
Македонија, во 2011 година, 89.1% од населението имале пристап до примарната
здравствена заштита што е за 3.6% помалку во однос на претходната година.
● Accessibility of health services, going beyond just physical access, and including

economic, social and cultural accessibility and acceptability, is of fundamental significance
to reflect on health system progress, equity and sustainable development. In 2011, 89.1%
of the population in the Republic of Macedonia had access to primary health care facilities,
which is 3.6% less than in the previous year.
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Имунизација на деца од инфективни болести
Immunization against infectious childhood diseases
Дефиниција: Процент на деца вакцинирани од дифтерија, тетанус, пертусис, полио,
морбили и туберколоза пред нивниот прв роденден.
Definition: The proportion of children immunized against diphtheria, tetanus, pertussis,
measles, poliomyelitis and tuberculosis before their first birthday.
5.2. Имунизација на деца од инфективни болести
5.2. Immunization against infectious childhood diseases

Извор: Институт за јавно здравје на РМ
Source: Institute for Public Health of Macedonia
■ Спроведувањето на политиката за имунизација е суштествено за намалување
на појавата и смртноста од низа инфективни болести и е основен показател за
ориентираноста на здравствената политика кон превентивна здравствена заштита.
Процентот на имунизација од инфективни болести е висок и во текот на изминатите
години континуирано изнесува над 95% кај децата на возраст до една година.
● Good management of immunization programmes, essential to the reduction of

morbidity and mortality from major childhood infectious diseases, is a basic measure of
government commitment to preventative health services. The percentage of immunization
against infectious childhood diseases is high and over the past years it has constantly been
over 95% for the children under one year of age.
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Очекувана должина на животот при раѓање
Life expectancy at birth
Дефиниција: Очекуваниот век на живот е дефиниран како просечен број на години
коишто на лицата на одредена возраст им остануваат да ги одживеат, врз основа на
влијанието што врз нивниот живот ќе го има моменталната стапка на морталитет
(веројатност за смрт на одредена возраст). Подaтоците се пресметуваат како просек
од три години и се однесуваат на средната година во референтниот период.
Definition: Life expectancy at birth is defined as the mean number of years still to be
lived by a person at birth, if subjected throughout the rest of his or her life to the
current mortality conditions. Data are compiled as a three-year average and refer to the
middle one in the reference period.
5.3. Очекувана должина на животот при раѓање, по пол
5.3. Life expectancy at birth, by gender

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Очекуваниот век на живот бележи благ, но континуиран пораст. Податоците за

2010 година покажуваат дека просечниот очекуван век на живеење во Република
Македонија изнесува 74.9 години. Жените, со очекуван век на живот од 77.0 година,
живеат подолго од мажите за 4.3 години.
● Life expectancy shows a slight but continuous increase. Data for 2010 show that the

average life expectancy at birth in the Republic of Macedonia is 74.9 years. Women,
having an average life expectancy at birth of 77.0 years, live 4.3 years longer than men.
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Стапка на смртност на деца под 5 години
Under-five mortality rate
Дефиниција: Стапката на смртност на деца под 5 години се однесува на
веројатноста за смрт пред петтата година од животот, на илјада деца.
Definition: The under-five mortality rate refers to the probability of dying before age 5
years per 1 000 newborns.
5.4. Стапка на смртност на деца под 5 години
5.4.Under-five mortality rate

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Стапката на смртност на деца под петтата година во голема мера зависи од нивото
на сиромаштијата, образованието (особено на мајката), достапноста и квалитетот
на здравствените услуги, животната средина, како и од исхраната. Во 2011 година
продолжува трендот на намалување на стапката на смртност кај деца под 5-годишна
возраст.
● Under-five mortality levels are influenced by poverty, education, particularly of mothers;

by the availability, accessibility and quality of health services; by environmental conditions
and by nutrition. The downward trend in the under five-mortality rate continued in 2011
as well.
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Стапка на смртност од хронични болести
Death rate due to chronic diseases
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како стапка на смртност од одредени
хронични болести за лица под 65-годишна возраст, по пол. При категоризацијата на
хроничните болести е користена Меѓународната класификација на болести ICD 10 и
земени се предвид: малигните неоплазми, дијабетес мелитус, исхемичните болести
на срцето, цереброваскуларните болести и хроничните болести на црниот дроб.
Definition: This indicator is defined as the standardised death rate of certain chronic
diseases for persons aged less than 65 years, by gender. The International Classification
of Diseases ICD 10 is used in defining chronic diseases, covering the following diseases:
malignant neoplasms, diabetes mellitus, ischaemic heart diseases, cerebrovascular
diseases, chronic lower respiratory diseases, and chronic liver diseases.
5.5. Стапка на смртност од хронични болести
5.5. Death rate due to chronic diseases

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Стапката на смртност, како резултат на хроничните болести, е во постојан
пораст во изминатиот период, како кај мажите така и кај жените, но во 2011 година
состојбата е подобрена и се намали на 159 лица на сто илјади лица.
■ Состојбата е подобрена кај жените, со стапка на смртност од 114.3 лица на сто

илјади, во однос на мажите каде што стапката на смртност од хронични болести
изнесува 202.2 починати.

● The death rate due to chronic diseases has been constantly on the rise over the last

period, for both men and women, but in 2011 the situation got better, decreasing to 159
per 100 000 persons.

● The situation has improved for women, with a death rate of 114.3 compared to the rate

of 202.2 among men.
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Стапка на самоубиства
Suicide death rate
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како стапка на смртност од самоубиства и
самоубиствени намери на 100 000 лица, по возрасни групи.
Definition: This indicator is defined as the crude death rate from suicide and intentional
self-harm per 100 000 people, by age group.

5.6. Стапка на самоубиства, по возрасни групи
5.6. Suicide death rate, by age group

1)
1)

Податоците за 2010-2011 не се расположливи
Data for 2010-2011 are not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Во 2011 година, стапката на смртност предизвикана од самоубиство бележи
речиси двојно зголемување во однос на 2010 година кај возрасната група од 15 до
19 години, со 2.7 самоубиства на 100 000 лица.
■ Состојбата е значително влошена кај возрасната група од 50 до 54 години кај која

е регистрирано зголемување на стапката во 2011 година, односно 16.2 лица на 100
000 лица извршиле самоубиство.
● In 2011, the suicide death rate among persons aged 15-19 almost doubled in comparison

with the previous year, reaching 2.7 suicides per 100 000 persons.
● The situation in the age group 50-54 got significantly worse, as the suicide death rate in

2011 increased to 16.2 suicides per 100 000 persons.
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Стапка на самоубиства, по пол и по возрасни групи
Suicide death rate, by gender and age group
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како стапка на смртност од самоубиства и
самоубиствени намери на 100 000 лица, по пол и по возрасни групи.
Definition: This indicator is defined as the crude death rate from suicide and intentional
self-harm per 100 000 people, by gender and age group.
5.7.1. Стапка на самоубиства, мажи, по возраст
5.7.1. Suicide death rate, by age group, males

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Зголемениот број на самоубиства, особено кај мажите на возраст од 15 до 19
години, е значителен во 2011 година кога 5.2 од 100 000 лица извршиле самоубиство.
Истиот тренд се забележува и кај мажите од возрасната група 50-54 години, со 30.6
самоубиства на 100 000 мажи.
● The high suicide death rate, particularly among men aged 15-19, increased significantly

in 2011, when 5.2 out of 100 000 people committed suicide. The same tendency was
recorded among men aged 50-54, with a suicide death rate of 30.6 per 100 000 people.
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5.7.2. Стапка на самоубиства, жени, по возраст
5.7.2. Suicide death rate, by age group, females

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

■ Состојбата е подобрена кај жените на возраст од 50 до 54 години кај кои стапката
се намалува на 1.4 самоубиства на сто илјади лица во 2011 година.
● The situation improved for women, especially in the age group 50-54, where the suicide

death rate decreased to 1.4 suicides per 100 000 persons in 2011.
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Климатски промени и енергија
Climate change and energy

Стратегиска цел:
„...Ограничување на климатските промени, трошоците
и негативните ефекти врз општеството и животната
средина..."

Strategy objective:
“...To limit climate change and its costs and negative effects
to society and the environment...”
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Вовед
Климатските промени се една од најголемите закани за одржливиот развој. Тие се во
корелација со економскиот раст и големата потрошувачка на енергија. Користењето
енергија од фосилни извори станува неодржливо, па нејзината замена со т.н. чиста
енергија произведена од обновливи извори, станува ургентна.
Постепената промена на постоечкиот неодржлив модел на производство
и потрошувачка претставува основен предизвик. Енергијата е инпут во
производствените процеси, а домаќинствата имаат голема енергетска потрошувачка.
Сериозна е одговорноста на производителите да произведуваат производи со екоознаки со цел да се штеди енергијата.
Енергетската потрошувачка е строго поврзана со транспортот, особено побарувачката
за патнички и товарен транспорт води до висока енергетска потрошувачка и емисија
на стакленички гасови. Европската стратегија за одржлив развој предвидува, до 2010
година, во просек, 12.0% од енергетската потрошувачка и 21.0% од потрошувачката
на електрична струја да бидат обезбедени од обновливи извори. Истовремено, 5.7%
од горивото за транспорт треба да биде покриено со биогорива, односно 8.0% до
2015 година.
Емисијата на стакленички гасови е причина за глобалното затоплување. Таа е
под директно влијание на количината и комбинацијата на горива која зависи од
структурата на индустриските производствени процеси и употребата на сопствени
извори. Овие фактори влијаат на изборот на гориво што се употребува, а со тоа и
на количината на емисија на стакленички гасови. Инвестициите во истражување и
развој ќе овозможат употреба на енергетски ефикасни технологии и извори на чиста
енергија.
Ефектите од емисијата ќе предизвикаат промени во земјоделството, употребата
на земјата, понудата на вода, како и зголемен ризик од природни катастрофи
што потенцијално ќе предизвика големи економски и социјални последици.
Предизвик дефиниран со Протоколот од Кјото претставува глобалното намалување
на емисијата на стакленички гасови од 8.0% во однос на нивото од 1990 година, а
глобалната температура на воздухот да не се зголеми за повеќе од 2°C во однос на
прединдустриското ниво.
Без одредени мерки, се очекува климатските промени да ги уништат природните
ресурси и да влијаат врз глобалниот биодиверзитет. Климатските промени
претставуваат глобален проблем кој може да се решава единствено со интегриран
пристап во дефинирањето на политиките.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
Climate changes are one of the main threats to sustainable development. They are correlated
with economic growth and huge energy consumption. Energy consumption from fossil fuels
is becoming unsustainable, so its replacement with clean energy produced from renewable
sources is urgent.
Gradual change of the unsustainable production and consumption pattern is the main
challenge. Energy is considered as an input into production processes, while households
spend huge amounts of energy. Producers have a serious responsibility to produce ecolabelled products in order to help save energy.
Energy consumption is closely related to transport; in particular, the demand for passenger
and freight transport leads to high energy consumption and greenhouse gas emissions.
According to the European sustainable development strategy, 12.0% of the energy
consumption and 21.0% of the electricity consumption are to be covered by renewable
sources by 2010. At the same time, about 5.7% of transport fuel should be covered by biofuels by 2010, or about 8.0% by 2015.
Greenhouse gas emissions are the cause of global warming. They are directly influenced
by the quantity and combination of fuels, which in turn are dependent on the structure
of industrial production processes and the use of own sources. These factors determine
the fuel choice and, consequently, the amount of greenhouse gas emissions. Investment in
research and development will enable the implementation of energy-efficient technologies
and clean energy sources. These emissions will cause changes in agriculture, land use, water
supply, as well as an increased risk from natural disasters, which may potentially have great
economic and social consequences. Without further action climate change is also expected
to damage natural resources and to affect global biodiversity.
Among the challenges defined in the Kyoto Protocol are the global reduction of greenhouse
gas emissions by 8.0%, compared to the 1990 level, and limiting the increase of global
average temperatures to within 2°C from pre-industrial levels.
Finally, climate changes as a global problem can be solved only by an integrated approach
to policy-making.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.

121

6

Климатски промени и енергија
Climate change and energy
Климатски промени
Climate change

Емисија на стакленички гасови, по сектори
Greenhouse gas emissions by sector
Дефиниција: Индикаторот го покажува трендот во антропогените емисии на
стакленички гасови, регулирани според Протоколот од Кјото. Емисијата на
стакленички гасови е искажана како агрегат на вкупната емисија на гасови
изразена во CO2 еквиваленти, во согласност со одделниот потенцијал за глобално
затоплување. Влијанието на употребата и промената на земјиштето и шумите не е
вклучено во вкупната емисија (LUCF).
Definition: This indicator shows trends in anthropogenic emissions of greenhouse gases
regulated by the Kyoto Protocol. The emission of greenhouse gases is calculated as the
aggregate of the total emission of individual gases and expressed in CO2 equivalents,
according to their global warming potential. Data exclude emissions and removals due
to land use change and forestry (LUCF).
6.1. Емисија на стакленички гасови, по сектори
6.1. Greenhouse gas emissions, by sector

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Source: Ministry of Environment and Physical Planning
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■ Емисијата на стакленички гасови е одговорна за глобалното затоплување и може
да има драматични економски и социјални последици врз животната средина на
глобално ниво.
■ И покрај тоа што не се располага со понови податоци, анализата на постоечките

податоците покажува една постојаност во емисијата на стакленички гасови. Според
изворите на емисијата на стакленички гасови, најголем извор на стакленички гасови
е секторот Енергија со околу 78.0% во вкупната емисија.
■ Во секторот Индустриски процеси се забележува тренд на намалување, веројатно

како резултат на намалениот интензитет на работа на индустриските капацитети.
■ Во секторот Отпад, состојбата е непроменета.

● The emissions of greenhouse gases are responsible for global warming, with potentially

dramatic economic, social and environmental consequences at a global level.
● Even though more recent data are not available, the analysis of existing data shows a

consistency in greenhouse emissions. Split by sectors, the biggest source of greenhouse
gas emissions is the Energy sector with almost 78.0% in total emissions.
● The Industrial processes sector shows a decreasing trend, most likely due to the

declining activities within the industrial capacities.
● The situation in the Waste sector remains unchanged.
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Учество на обновливата во вкупната потребна енергија
Share of renewables in gross inland energy consumption
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како процентуално учество на обновливата
енергија во вкупната потребна енергија.
Definition: This indicator is defined as the percentage share of renewables in gross
inland energy consumption.
6.2. Учество на обновливата во вкупната потребна енергија
6.2. Share of renewables in gross inland energy consumption

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Учеството на обновливата енергија во однос на вкупната потребна енергија во

2010 година изнесува 14.6% и во последните години има тенденција на зголемување.
Ниското учество на обновливата во однос на вкупно потребната енергија укажува дека
доминира употребата на фосилни горива, што е неповолно поради исцрпувањето на
енергетските ресурси, но и поради загадувањето на животната средина.

● The share of renewable energy in gross inland energy consumption in 2010 was 14.6%,

showing an increasing tendency over the last years. The low share of renewable energy
indicates that the use of fossil fuels is still dominant, which is very unfavourable as it
causes depletion of energy resources and pollutes the environment.
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Енергетска зависност
Energy dependency
Дефиниција: Енергетската зависност покажува колкава е потребата на една
економија од увоз на енергија со цел да ги задоволи енергетските потреби. Таа се
пресметува како сооднос меѓу нето-увозот и вкупно потребната енергија.
Definition: Energy dependency shows the extent to which an economy relies upon
imports in order to meet its energy needs. The indicator is calculated as net imports
divided by the sum of gross inland energy consumption.
6.3. Енергетска зависност
6.3. Energy dependency

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Тенденцијата на постојан пораст на енергетската зависност од увоз со цел да се
задоволат енергетските потреби во земјата е запрена во 2008 година. Податоците
покажуваат намалување на енергетската зависност од увоз во 2010 година во однос
на претходната година, односно 44.1% од енергетските потреби се покриени со
увоз.
● The continuous upward trend in energy import dependency stopped in 2008. Data

show a decrease in energy import dependency in 2010 compared to the previous year as
44.1% of energy demand was covered by import.
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Вкупно потребна енергија по видови енергенти
Gross inland energy consumption, by fuel
Дефиниција: Вкупно потребната енергија ја претставува количината на енергија
потрошена во земјата. Таа се пресметува како вкупно количество на произведена
енергија во земјата, зголемено за увезената енергија и салдото на залихи,
намалено за количината на извезената енергија. Индикаторот е претставен според
видовите енергенти.
Definition: Gross inland energy consumption is the quantity of energy consumed within
the country. It is calculated as total domestic energy production plus energy imports and
changes in stocks minus energy exports. The indicator is broken down by fuel type.
6.4. Вкупна потребна енергија по видови горива
6.4. Gross inland energy consumption, by fuel

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Потребата за енергија во земјата покажува тенденција на постојан раст во текот
на годините, со исклучок на 2009 година, поради економската криза. Во 2010 година
е забележано зголемување на потрошувачката на енергија од обновливи извори и на
природен гас, додека кај сите други видови енергенти е забележано намалување.
● The energy demand in the country shows a continuous upward trend over the past
period, with the exception of 2009 due to the economic crisis. In 2010, an increase was
observed only in the consumption of energy from renewable sources and natural gas,
while in all other fuels a decline has been recorded.
126

Климатски промени и енергија
Climate change and energy
Енергија
Energy

6

Електрична енергија од обновливи ресурси
Electricity generated from renewable sources
Дефиниција: Овај индикатор е дефиниран како учество на обновливите извори на
енергија во вкупната бруто-потрошувачка на електрична енергија, мерено вo kwh.
Тој го мери учеството на електричната енергија произведена од обновливи извори
во вкупната национална потрошувачка на електрична енергија. Бруто-домашната
потрошувачка на електрична енергија се состои од вкупното бруто-домашно
производство на електрична енергија од сите видови плус увезената електрична
енергија минус извезената.
Definition: This indicator is defined as the ratio between the electricity produced from
renewable energy sources and the gross national electricity consumption expressed
in kwh. It measures the contribution of electricity produced from renewable energy
sources to the national electricity consumption. Gross national electricity consumption
comprises the total gross national electricity generation from all fuels (including
autoproduction), plus electricity imports, minus exports.
6.5. Електрична енергија од обновливи ресурси
6.5. Electricity generated from renewable sources

1)
1)

Податокот за 2010 не е расположлив
Data for 2010 is not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Единствен обновлив извор за производство на електрична енергија е
хидроенергијата, а во 2010 година, за првпат, со многу мали количини се појавува
производството на електрична енергија од фотоволтаични централи.
■ Податоците покажуваат дека во 2010 година, учеството на обновливите извори

на електрична енергија во вкупната бруто-потрошувачка на електрична енергија е
најголемо и изнесува 28.0% што се должи, главно, на поволните хидролошки услови
и малото зголемување на хидрокапацитетите.

● The only renewable source for electricity production is hydro energy, and in 2010, for the

first time, an insignificant quantity of solar electricity was produced in photovoltaic plants.
● Data show that in 2010 the share of renewable electricity in gross national electricity
consumption was highest at 28.0%, mainly due to favourable hydrological conditions and small
increase in hydro capacities.
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Стратегиска цел:
„...Да обезбеди транспортниот систем да ги задоволи
економските, социјалните и еколошките потреби
на општеството преку минимизирање на неговите
несакани влијанија врз економијата, општеството и
животната средина..."

Strategy objective:
“...Тo ensure that our transport systems meet society’s
economic, social and environmental needs whilst
minimising their undesirable impacts on the economy,
society and the environment...”
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Вовед
Транспортот има фундаментално значење за развојот на општеството, обезбедува
мобилност и ја олеснува индустријата и трговијата.
Транспортот директно го поддржува економскиот раст поврзувајќи ги, од една страна,
производителите и ресурсите и потрошувачите, и, од друга страна, претставува
средство за успешна социјална инклузија.
Но, транспортот, генерално, има големи последици по животната средина.
Високиот економски раст бара голема потрошувачка на енергија за поддршка на
зголемениот обем на товарниот и патничкиот сообраќај. Доминацијата на одредени
видови на транспорт директно влијае на животната средина преку емисијата на
стакленички гасови или преку зголемениот број на сообраќајни несреќи.
Емисијата на загадувачи од транспортот влијае на квалитетот на воздухот, ги загадува
насадите, добитокот и влијае врз здравјето на луѓето. Бучавата од транспортот и
изградбата на транспортната инфраструктура придонесуваат за исчезнување на
голем број животински видови.
Зголемената потрошувачка на енергија во транспортот може да влијае врз залихите
на енергија и да ги забрза климатските промени. Употребата на биогорива во
транспортот може да ја намали енергетската зависност, да обезбеди поздраво
земјоделско производство. Но, производството на биогорива ќе има негативно
влијание врз биодиверзитетот, почвата, квалитетот на водата, а карбонскиот
баланс може да биде и влошен како резултат на сечата на шуми и употребата на
фертилизатори.
За да се минимизираат штетните последици од транспортот, неопходно е одвојување
на економскиот раст од побарувачката за транспорт. Потребата од енергија за
транспортни цели треба да се сведе на одржливо ниво, како и употребата на енергија
во транспортот и емисијата на стакленички гасови кои, исто така, треба да се сведат
на одржливо ниво. Реформата во јавниот сообраќај, примената на „еколошки“
транспорт и намалувањето на бучавата ќе обезбедат минимални последици врз
здравјето на луѓето.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
Transport is of fundamental importance to the development of society, because it provides
mobility and facilitates industry and trade. It directly links producers and consumers, but it
is also a means for successful social inclusion.
However, transport in general has negative consequences for the environment.
High economic growth requires high energy consumption to support the increased volume
of freight and passenger transport. The dominance of particular transport modes has
a direct influence on the environment, through emissions of greenhouse gases or the
increased number of traffic accidents. Emissions of pollutants from transport affect air
quality, can damage plants and animals, and impact human health. Noise from transport and
construction of transport infrastructure contributes to the disappearance of a considerable
number of animal species.
The increased transport energy consumption reduces energy supplies and accelerates
climate changes.
The usage of biofuels in transport can reduce the energy dependency and provide
healthier agricultural production. However, the production of biofuels will negatively affect
biodiversity, the soil and the water quality, while the carbon balance can be worsened due
to forest cutting and use of fertilisers.
In order to minimize the harmful consequences of transport, economic growth has to be
decoupled from transport demand. Transport energy demand should be reduced to a
sustainable level. Changes in public transport and introduction of environmentally-friendly
transport and noise reduction will ensure minimum repercussions on human health.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Енергетска потрошувачка во секторот Tранспорт
Energy consumption of transport
Дефиниција: Индикаторот претставува сооднос на енергетската потрошувачка
во транспортот и БДП (претставен како верижен индекс со цени од 2000
година). Потрошувачката на енергија ги опфаќа сите видови на транспорт (патен,
железнички и авиосообраќаj).
Definition: This indicator is defined as the ratio between the energy consumption of
transport and GDP (chain-linked volumes, at 2000 exchange rates). The energy consumed
by all types of transport (road, rail, inland navigation and aviation) is covered.
7.1. Енергетска потрошувачка во секторот Tранспорт, во однос на БДП
7.1. Energy consumption of transport relative to GDP

1)
1)

Претходни податоци
Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Во 2010 година, за создавање на аутпут од 1000 евра е реализирана енергетска
потрошувачка за транспорт од 91.8 ктме.
■ Во изминатиот период, во Република Македонија, БДП просечно годишно

се зголемуваше со поголем интензитет (2.6%) од енергетската потрошувачка за
транспорт која просечно годишно се зголемуваше за 2.2%. Како резултат на тоа,
енергетската потрошувачка за транспорт, за создавање на единица БДП, просечно
годишно се намалуваше за 0.3%, индицирајќи мало релативно одвојување на
економскиот раст од енергетската потрошувачка за транспорт.

● In 2010, for generation of a thousand euro output about 91.8 kgoe of energy

consumption was needed.
● Over the recent period, GDP in the Republic of Macedonia grew faster annually on
average (2.6%) than the energy consumption of the transport sector (2.2%). As a result,
the energy consumption of transport per unit of GDP decreased by an average of 0.3% per
year, indicating a small relative decoupling.
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Потрошувачка на енергија, според видови на транспорт
Energy consumption by transport mode
Дефиниција: Индикаторот ја прикажува потрошувачката на енергија според
видовите на транспорт.
Definition: This indicator covers the consumption of energy in all modes of transport.
7.2. Потрошувачка на енергија според видовите на транспорт, 20101) година
7.2. Energy consumption by transport mode, 20101)

1)
1)

Претходни податоци
Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Енергетската потрошувачка во секторот Транспорт, во изминатиот период,
просечно годишно бележи пораст од 1.8% .
■ Најголемо учество во потрошувачката на енергија има патниот сообраќај. Во

периодот 2000-2010 година енергетската потрошувачка во патниот сообраќај се
зголемуваше во просек за 2.5% годишно достигнувајќи учество од 97.2% во енергетска
потрошувачка во секторот Транспорт.
■ Учеството на железничкиот сообраќај е стабилно во текот на претходната декада и

во 2010 година изнесуваше 1.1%. Авионскиот сообраќај учествува со мала енергетска
потрошувачка која е значително намалена во однос на онаа забележана во периодот
2000-2002 година.

● Energy consumption in the transport sector has grown by an average of 1.8% per year

over the last period.
● Road transport is the largest energy consumer. Between 2000 and 2010, its energy

consumption increased by an average of 2.5% per year, reaching 97.2% of the energy
consumption in the transport sector in 2010.
● Energy consumption in rail transport was stable over the previous decade, accounting

for 1.1% in 2010. As regards air transport, energy consumption has dropped significantly
in recent years in comparison with the period 2000-2002.
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Структура на патничкиот сообраќај
Modal split of passenger transport
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како процентуално учество на секој вид
транспорт во вкупниот копнен сообраќај, изразен во патнички километри.
Definition: This indicator is defined as the percentage share of each mode of transport
in total inland transport, expressed in passenger-kilometres (pkm).

7.3. Структура на патничкиот сообраќај
7.3. Modal split of passenger transport

1)
1)

Проценет податок
Estimated data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Податоците за учеството на патничките километри поминати со автомобили се
проценети, а сепак е евидентно дека во 2010 година тие имаат најголемо учество во
вкупниот копнен сообраќај - 74.2%, а со тоа најголема моќ на загадување, особено
што со голем број возила се превезуваат мал број патници.
■ Трендот кај превозот со автобуси е во благ пораст и во 2010 година изнесуваше

23.5%, додека кај железничкиот сообраќај е забележано опаѓање од 0.2% во однос
на претходната година.

● Data on passenger-kilometres are estimated, but it is obvious that in 2010 they had

the biggest share in inland transport, 74.2%, and consequently in pollution, particularly
because a small number of passengers are transported by a great number of cars.
● Bus transport shows a slight upward trend and in 2010 it participated with 23.5%, while

rail transport decreased by 0.2% in comparison with the previous year.
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Структура на товарниот сообраќај
Modal split of freight transport
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како процентуално учество на секој вид
транспорт во вкупниот товарен копнен транспорт, изразен во тонски километри
(ткм). Индикаторот ги вклучува патниот и железничкиот транспорт. Патниот
транспорт се базира на сите движења на возила регистрирани во земјата.
Definition: This indicator is defined as the percentage share of each mode of transport in
total inland transport expressed in tonne-kilometres (tkm). It includes transport by road
and rail. Road transport is based on all movements of vehicles registered in the country.
7.4. Структура на товарниот сообраќај
7.4. Modal split of freight transport

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Во вкупниот копнен товарен транспорт во Република Македонија доминира
патниот транспорт со учество од 89.0% во вкупните тон-километри во 2010 година.
Учеството на железничкиот во вкупниот копнен товарен сообраќај, по позитивното
поместување во 2008 година, повторно се намалува на 11.0%.
● The dominant mode of transport in the total freight transport in the Republic of
Macedonia is road transport, participating with 89.0% in the total inland freight tonnekilometres in 2010. The share of rail transport in total freight transport, after the positive
change in 2008, dropped again to 11.0%.
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Волумен на патничкиот сообраќај во однос на БДП
Volume of passenger transport relative to GDP
Дефиниција: Индикаторот претставува сооднос меѓу волуменот на копнениот
сообраќај, измерен во патнички километри, и БДП (волуменски, изразен во евра
од 2000 година). Вклучува превоз реализиран на домашна територија со патнички
автомобили, автобуси и возови.
Definition: This indicator is defined as the ratio between the volume of inland passenger
transport measured in passenger-kilometres and GDP (chain-linked volumes, at 2000
exchange rates). It includes transport on national territory by passenger car, bus and
coach, and train.
7.5. Волумен на патничкиот сообраќај во однос на БДП
7.5. Volume of passenger transport relative to GDP

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Побарувачката за патнички транспорт, прикажана во патнички километри, во
просек се зголемуваше за 0.2% годишно во текот на изминатите десет години, додека
БДП растеше со интензитет од 2.6% годишно. Така соодносот меѓу двата показатела
се намалувал во просек за 2.3% годишно, што индицира апсолутно разграничување
бидејќи побарувачката за патнички транспорт опаѓа додека БДП расте.
■ Сепак, трендот во последните пет години, 2005-2010, се менува. Побарувачката

за патнички транспорт повторно се зголемува и тоа за 3.2% годишно, а стапката на
пораст на БДП изнесува 3.6% годишно.

■ Соодносот меѓу двата показатела се намалува со просечна стапка од 0.3% што

укажува на мало релативно раздвојување на побарувачката за транспорт од
економскиот раст.

● The volume of passenger transport expressed in passenger-kilometres decreased by
an average of 0.2% per year over the last ten years, whilst GDP rose by 2.6% per year.
The ratio between the two decreased 2.3% per year, indicating absolute decoupling since
passenger transport decreased whilst GDP increased.
● However, over the last five years the situation has changed. The volume of passenger

transport rose on average 3.2% per year during the last five-year period, whereas GDP
growth by 3.6% per year exceeds the growth of passenger transport in the same period.

● Thus, the ratio between the two decreased by 0.3% per year, indicating a small relative

decoupling.
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Волумен на товарниот сообраќај во однос на БДП
Volume of freight transport relative to GDP
Дефиниција: Индикаторот претставува сооднос меѓу тон-километрите и БДП
(волуменски, изразен во евра од 2000 година). Претставен е како индекс 2000=100.
Вклучува реализиран патен и железнички транспорт на домашна територија, без
оглед на која држава ѝ припаѓаат возилата.
Definition: This indicator is defined as the ratio between tonne-kilometres (inland
modes) and GDP (chain-linked volumes, at 2000 exchange rates). It is indexed on 2000.
It includes transport by road and rail. Rail transport is based on movements on national
territory, regardless of the nationality of the vehicle.
7.6. Волумен на товарниот сообраќај во однос на БДП
7.6. Volume of freight transport relative to GDP

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Во периодот од 2000-2010 година се забележува релативно разграничување на
побарувачката за транспорт од економскиот раст. БДП се зголемуваше годишно во
просек со стапка од 2.6%, за разлика од побарувачката за товарен транспорт која
забележа пораст од помал интензитет - 1.7% просечно годишно. Така, соодносот
ткм/БДП, како мерка за побарувачка на волумен транспорт на единица созададен
БДП, во периодот 2000-2010 година се намалуваше за 0.9% просечно годишно.
■ Структурата на товарниот сообраќај покажува учество на патниот транспорт и до

93.6%, кој со согорувањето на течните горива се одразува негативно врз животната
средина, загадувањето на воздухот, почвата, биодиверзитетот и сл.

● Between 2000 and 2010, there was a relative decoupling of the demand for transport
from economic growth. GDP increased on average 2.6% per year, whilst freight transport
expressed in tonne-km grew at a slower pace of 1.7% annually. The ratio tkm/GDP – as a
measure of freight transport volume per unit GDP – decreased over this period by 0.9%
per year.
● The structure of freight transport shows participation of road transport up to 93.6%,

which through the burning of liquid fuels has a negative impact on the environment and
pollutes the air, soil, biodiversity, etc.
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Лица загинати во сообраќајни несреќи
People killed in road accidents
Дефиниција: Загинатите во сообраќајни несреќи ги вклучуваат возачите и
патниците на моторни возила и велосипеди, како и пешаците.
Definition: Fatalities caused by road accidents include drivers and passengers of
motorised vehicles and pedal cycles as well as pedestrians.

7.7. Лица загинати во сообраќајни несреќи, по возрасни групи
7.7. People killed in road accidents, by age group

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Бројот на загинати лица во сообраќајни несреќи во изминатиот период бележи
променлив тренд. Во 2010 година, бројот на загинати лица бележи пораст од 1.2% во
однос на претходната година.
■ Бројот на загинати лица на возраст од 18 до 24 години е намален за 21.4%, но исто

толку е зголемен кај оние на возраст од 25 до 64 години.

■ Намалување на бројот на загинати лица е забележано единствено кај лицата на

возраст над 65 години, за 28.2%.

● The number of people killed in traffic accidents in the recent period shows a fluctuating

trend. In 2010, the number of people killed in accidents increased by 1.2% in comparison
with the previous year.

● The number of traffic deaths among people aged 18-24 dropped 21.4%, whereas traffic

fatalities in the age group 25-64 increased by the same percentage.

● A decrease in the number of people killed in traffic accidents was observed only for

those aged 65 and over, 28.2%.
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Стратегиска цел:
„...Зачувување и управување со природните
ресурси..."

Strategy objective:
“...Conservation and management of natural
resources...”
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Вовед
Иднината на следните генерации е условена од природните ресурси. Тие мора да се
користат претпазливо, имајќи предвид дека им се потребни и на идните генерации.
Природата ги обезбедува основните услови за живот како што се водата, храната,
потребните суровини. Сите негативни промени на залихите на природните ресурси,
можеби не се моментална закана, но на долг рок тие не смеат да предизвикаат
намалување на способноста на животната средина за обезбедување на суштествените
услуги што ги нуди екосистемот. Притисокот врз природната средина веќе придонесе
за значајни загуби во интензитетот на сите видови на екосистеми и услугите што тие
му ги овозможуваат на општеството.
Зголемената економска активност, развојот на урбаните средини и влијанието на
транспортната инфрастуктура се основните причини за губење на биодиверзитетот.
Свежата вода е скапоцен природен ресурс којшто е доведен во прашање и според
квалитетот и според квантитетот. Климатските промени влијаат на количеството
на вода како и на популацијата на микроорганизми кои активно учествуваат во
прочистувањето на водата. Потрошувачката на вода за наводнување дополнително
ја влошува состојбата со резервите.
Шумите, освен стопанска, имаат и функција на заштита на природата преку
заштита на биодиверзитетот и заштита од ерозија. Тие се од голема важност за
одржливиот развој заради влијанието што го имаат врз климата, режимот на водите,
производството на кислород и квалитетот на животната средина.
Одржливиот развој наложува менување на односите помеѓу економскиот раст,
потрошувачката на природните ресурси и создавањето на отпад. Економскиот
пораст мора да биде придружен со одржлива потрошувачка на природните ресурси.
Оттука, совесното управување и избегнувањето на прекумерна експлоатација на
природните ресурси претставува клучен предизвик. Зголемената ефикасност на
ресурсите значи намалена употреба на необновливи природни ресурси. Притоа,
употребата на обновливите ресурси не треба да го надминува капацитетот за нивно
обновување. Ефикасноста на природните ресурси се реализира и преку промоција
на рециклирање и повторна употреба на ресурсите, но и преку еко-ефикасни
иновации.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
The future of next generations is dependent on natural resources. Natural resources need
to be managed carefully, with a view to guaranteeing their availability for the needs of
future generations. Natural resources provide essential life support functions such as food
and habitats, water storage, as well as the essential raw materials. It may not seem as an
immediate threat, but all current negative changes of natural resources stocks should not
damage the capacity of the environment to continue providing all essential ecosystem
services. The pressure on the natural environment has already led to very significant losses
in virtually all types of ecosystems and the services they offer to human society.
Increased economic activity, urban development and transport infrastructure influence are
the basic reasons for biodiversity loss.
Fresh water is a precious natural resource that has been under pressure both in terms of
quality and quantity. Climate changes influence the water availability and populations of
microorganisms actively participating in water cleanliness. Water consumption for irrigation
aggravates the situation with reserves even further.
Besides production, forests also have a protective function, providing protection of
biodiversity and preventing erosion. Forests are related to sustainable development trough
their positive influence on the climate, the water regime, oxygen production and the quality
of the environment.
Sustainable development calls for a change in the relationship between economic growth,
consumption of natural resources and waste generation. The economic growth must be
accompanied by the sustainable use of natural resources. Hence, it is a key challenge
to manage natural resources properly and to avoid their overexploitation. Increased
efficiency in the use of natural resources means reduced consumption of non-renewable
ones. However, the consumption of renewable resources must not exceed their capacity
for renewal. Natural resources efficiency can be achieved through recycling and reuse of
resources and also through the promotion of eco-efficient innovations.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Биохемиска потрошувачка на кислород во реките
Biochemical oxygen demand in rivers
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како просечна годишна количина
на биохемиска потрошувачка на кислород во реките (БПК 5) и претставува
количина на кислород која е неопходна за аеробните микроорганизми да ги
разложат органските материи во единица примерок на вода во текот на пет дена.
Индикаторот е мерка за квалитетот на водата: колку е пониска вредноста на БПК
5, толку водата е поквалитетна.
Definition: This indicator is defined as the mean annual BOD 5 in rivers. BOD 5 is a
measure of the amount of biochemical oxygen required by aerobic microorganisms to
decompose organic substances in a water sample over a period of five days. It is a
measure of the quality of water: the lower the value of BOD 5, the higher the water
quality.
8.1. Биохемиска потрошувачка на кислород во реките
8.1. Biochemical oxygen demand in rivers

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Source: Source: Ministry of Environment and Physical Planning
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■ По период на континуиран пораст на загадувањето на реките, забележано
е значително намалување на БПК 5 кое достигна 3.1 мгO2 /л во 2010 година, што
укажува на нивна средна загаденост.
■ Во 2011 година, состојбата се влошува,особено на реката Брегалница чиешто ниво
на БПК 5 се зголеми за 2.2, на Вардар за 1.2 во однос на претходната година, додека
најмалку загадена е Црна Река со 3.4 мг О2/л.

● After a period of continuous increase in river pollution, a significant decrease in BOD 5
was recorded in 2010, reaching 3.1 mg O2/L.
● In 2011 the situation became worse, particularly in the river Bregalnica, where the
BOD 5 level increased by 2.2, and in Vardar by 1.2 mg O2/l in comparison with the
previous year, while the lowest pollution was recorded in the river Crna Reka with 3.4
mg O2/l.
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Површина покриена со шуми
Land area covered by forests
Дефиниција: Индикаторот е дефиниран како учество на шумите во вкупната
површина.
Definition: The indicator is defined as a proportion of land area covered by forest.
8.2. Површина покриена со шуми
8.2. Land area covered by forests

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
■ Шумите имаат повеќекратна социоекономска и културна улога, а се особено значајни
во областа на животната средина. Тие се вбројуваат во редот на најразновидните и
широко распространети екосистеми во светот. Процентот на површината покриена
со шуми е во благ пораст во 2011 година, но е сериозно загрозен од многубројните
шумски пожари.
● Forests serve multiple environmental, socio-economic, and cultural roles in many
countries. They are among the most diverse and widespread ecosystems of the world.
The percentage of land area covered by forest increased slightly in 2011, but it is seriously
endangered by the numerous forest fires.
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Глобално партнерство и добро управување
Global partnership and good governance

Стратегиска цел:
„...Активна промоција на одржливиот развој во целиот свет
и активно обезбедување на усогласеност на внатрешната
и на надворешната политика на членките на Европската
унијата со глобалниот одржлив развој и меѓународните
обврски..."
„..Промоција на кохерентност на политиките на Европската
унија и локалните, регионалните, националните и
глобалните активности, со цел да се подобри нивниот
придонес во одржливиот развој..."
Strategy objective:
“...To actively promote sustainable development worldwide
and ensure that the European Union’s internal and external
policies are consistent with global sustainable development
and its international commitments...”
“...To promote coherence between all European Union policies
and coherence between local, regional, national and global
actions in order to enhance their contribution to sustainable
development...”
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Вовед
Глобалното партнерство има за цел промовирање на одржливиот развој и
обезбедување на конзистентост на внатрешната и на надворешната политика на
земјата со глобалните определби и меѓународните обврски за достигнување на
одржлив развој.
Светската трговска организација промовираше трговска либерализација за да се
интензивира помошта за земјите во развој и билатералните трговски договори да
се реализираат во рамките на одржливиот развој. Уште повеќе, постигнувањето на
оваа цел го постави како суштинско партнерството помеѓу развиените и земјите во
развој. На светскиот самит за одржлив развој, земјите се обврзаа за интеграција на
трите столбови - економскиот и социјалниот развој и заштитата на околината, на
локално, регионално, национално и глобално ниво.
Ефективната и доследна политика на финансиска помош претставува комплементарен
начин за промоција на одржливиот развој во глобални рамки. Недостигот на
кохерентност и неконтролираната глобализација во трговијата може да има штетни
последици врз глобалните ресурси. Ако се правилно насочени, финансиската помош
и трговијата треба да придонесат за одржливо управување со глобалните ресурси.
Трговската политика и воопшто развојната политика може да имаат широк спектар
на последици врз безбедноста, глобалната потрошувачка и производството, како и
мултератерални социјални или договори од областа на екологијата.
Доброто управување може да се дефинира како процес на донесување на правилни
одлуки и процеси преку кои се имплементираат одлуките. Во однос на одржливиот
развој, се истакнува дека доброто управување во рамките на секоја земја и на
меѓународно ниво е од суштествено значење за одржливиот развој.
Отвореноста на институциите и учеството на сите во процесот на донесување на
одлуки ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живеење и ќе ја покачи
довербата на граѓаните и бизнис заедницата во политичките процеси.
Доследната политика и ефективноста се претпоставка дека политиките на земјата се
воспоставени и имплементирани на начин што ќе бидат компатибилни и ќе дадат
придонес во постигнувањето на вкупните економски, социјални и еколошки цели
кои се трите столба на одржливиот развој.
Табелите за секое поглавје можат да се видат во Додатокот.
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Introduction
The key priorities of the global partnership are the promotion of sustainable development
and ensuring that the countries’ internal and external policies are consistent with global
sustainable development and its international commitments. To achieve this objective,
efforts are directed toward increasing the efficiency and level of supplied aid and promotion
of sustainability of trade, which will stimulate labour productivity and global environment
management.
The World Trade Organisation has promoted trade liberalisation in order to intensify the aid
for developing countries and bilateral trade agreements to be implemented in the frame
of sustainable development. Moreover, partnership between developed and developing
countries is indispensable for achieving this objective. At the World Summit on Sustainable
Development countries committed themselves to integrating the three pillars of sustainable
development - economic growth, social development and environmental protection - at the
local, regional, national and global level.
Effective and coherent aid policies and sustainable trade are complementary ways of
promoting sustainable development worldwide. A lack of coherence and uncontrolled
globalisation of trade could have a detrimental impact on global resources. If adequately
targeted however, financing and trade should contribute to sustainable global resource
management.
Trade policy, and more generally development policy, can have wide-ranging consequences
for security, the social dimension of globalisation, global consumption and production
patterns, and multilateral social and/or environmental agreements.
‘Good governance’ can be defined both as a process of better policy-making and a process by
which better policy decisions are implemented. In the context of sustainable development, it
is stated that ‘good governance within each country and at the international level is essential
for sustainable development’.
Openness of institutions and participation of all in policy-making can contribute to improving
the quality of life and raise the confidence of citizens and businesses in the political
process.
Policy coherence and effectiveness presuppose a guarantee that both national and EU
policies are set up and implemented in such a way that they are compatible with and
contribute to the overall economic, social and environmental objectives, which are the three
pillars of sustainable development.
The tables for each chapter can be seen in the Appendix.
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Глобализација во трговијата
Trade globalisation

Извоз во ЕУ 27
Exports in EU 27
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како вредност на извезените стоки
на пазарите во Европската унија (ЕУ 27), по одделни групи на производи кои
според Меѓународната стандардна трговска класификација (SITC), ревизија 3, се
класифицирани како земјоделски производи (дел 0 и 1), суровински материјали (дел
2 и 4), енергетски производи (дел 3) и индустриски производи дел 5 до 8.
Definition: The indicator is defined as the value at market prices of exports in EU 27
countries, broken down by group of products. Agricultural products, raw materials,
energy products and manufactured goods are defined as the products covered by
sections 0 and 1, sections 2 and 4, section 3, and sections 5 to 8, respectively, of the
Standard International Trade Classification (SITC) revision 3.
9.1. Извоз на Република Македонија во ЕУ 27, по групи на производи
9.1. Export of the Republic of Macedonia in EU 27, by groups of products

1)
2)

Дефинитивни ревидирани податоци / Definitive revised data
Претходни податоци / Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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■ Податоците за стоковната размена покажуваат дека во 2011 година, извозот
во ЕУ 27 учествува со 60.6% во вкупниот извоз. Најголем извозен партнер на
Република Македонија е Германија со 46.0% од вкупниот извоз во рамките на ЕУ.
Индустриските производи имаат најголемо учество во извозот во ЕУ, 80.6%, при
што најголем извозен партнер е Германија со 55.1%. Прехранбените производи,
пијалаците и тутунот учествуваат со 8.8%, при што најмногу се извезува во Грција
(19.2%). Суровините учествуваат со 9.0% во вкупниот извоз на пазарот на ЕУ 27, а
од нив најмногу се извезува во Бугарија (75.0%).
■ Енергетските производи во 2011 година учествуваат со 1.5% во вкупниот извоз

на пазарот на ЕУ 27.

● Data on commodity exchange show that, in 2011, exports to EU 27 participated
with 60.6% in total exports. The biggest export partner of the Republic of Macedonia is
Germany with 46.0% of the total export to EU. At 80.6%, industrial products dominated
exports to EU, with Germany having the highest share of 55.1%. Food, beverages and
tobacco participated with 8.8%, most of which was exported to Greece (19.2%). The share
of raw materials in total exports to EU 27 was 9.0%, with Bulgaria being the dominant
export destination (75.0%).
● In 2011, energy products participated with 1.5% in the EU 27 export, which represents

a positive movement in comparison with the previous year.
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Надворешно финансирање
External financing

Странски директни инвестиции, % од БДП
Foreign Direct Investment as share of GDP
Дефиниција: Директните инвестиции се меѓународни инвестициски трансакции
со цел стекнување траен економски интерес во претпријатието што е резидент во
економијата различна од онаа на инвеститорот и со цел стекнување влијание врз
деловната стратегија на тоа претпријатие.
Definition: Direct investments are cross-border investments made to obtain a lasting
interest in an enterprise resident in an economy other than that of the investor, and to
gain influence on the business strategy of that enterprise.
9.2. Странски директни инвестиции, нето (% БДП)
9.2. Foreign Direct Investment net inflows and net outflows as share of GDP

1)
1)

Податоците се пресметани врз основа на проекцијата на БДП, од страна на НБРМ
Data have been calculated on the basis of NBRM projection of GDP

Извор: Народна банка на Р. Македонија
Source: NBRM
■ Во 2011 година, приливите од странски директни инвестиции (СДИ), на нетооснова, изнесуваа 301.9 милиони евра или 4.2% од БДП, при што забележаа висок
годишен раст, односно раст од 1.0 п.п. од БДП. Растот на странските директни
инвестиции даде сигнали дека е зголемен интересот на странските инвеститори за
инвестирање во домашната економија.
● In 2011, foreign direct investment (FDI) inflows, on net basis, amounted to Euro 301.9
million, or 4.2% of GDP, thus registering a significant annual growth of 1.0 percentage
point of GDP. The FDI growth sent signals that the foreign investors' interest to invest in
the domestic economy has increased.
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Излезност на парламентарите избори
Voter turnout in parliamentary elections
Дефиниција: Индикаторот се дефинира како број на лица кои го искористиле
правото на глас на парламентарните избори, вклучувајќи ги и оние кои оставиле
празно или неважечко гласачко ливче.
Definition: The number of those who cast a vote or ‘turn out’ at an election, including
those who cast blank or invalid votes.
9.3. Излезност на парламентарните избори
9.3. Voter turnout in national parliamentary elections

Извор: Државна изборна комисија
Source: State Election Commission
■ Иако не постои линеарен однос меѓу одзивот на гласачите и демократскиот развој,
сепак, одзивот е клучен показател на учеството на граѓаните во јавните работи.
■ Одзивот на Предвремените парламентарните избори во 2011 година во Република
Македонија изнесуваше 63.5% што е за 6.4% повеќе од изборите во 2008 година.
● Although no linear relationship exists between voter turnout and democratic

development, voter turnout is a key aspect of citizens’ participation in public affairs.

● Voter turnout in the early parliamentary elections in Macedonia in 2011 was 63.5%,

which is 6.4% higher in comparison with 2008.
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Користење на е-влада од страна на поединци
E-government usage by individuals
Дефиниција: Процент на лица на возраст од 16 до 74 години кои во последните
три месеци користеле интернет за интеракција со државните органи (на пример:
добивање на информации од веб-страниците на јавната власт, симнување на
формулари за апликација, испраќање пополнети обрасци), во однос на вкупното
население од истата возрасна група.
Definition: The indicator is defined as the percentage of individuals aged 16 to 74 in
the total population of the same age group, who have used the Internet, in the last 3
months, for interaction with public authorities (i.e. having used the Internet for one
or more of the following activities: obtaining information from public authorities web
sites, downloading official forms, sending filled in forms).
9.4. Користење на е-влада од страна на поединци
9.4. E-government usage by individuals

1)
2)

Податокот за 2007 не е расположлив / Data for 2007 are not available
Податокот за 2011 не е расположлив / Data for 2011 are not available

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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■ Употребата на услугите на е-влада треба да ја поттикнува директната комуникација
меѓу граѓаните и носителите на одлуки.
■ Учеството на лица на возраст од 16 до 74 години што ги користеле услугите на
е-влада, во 2011 година, е повисоко за 1.0% во однос на претходната година, но
генерално сепак е ниско.

● The use of e-government services should encourage direct communication between
citizens and decision makers.
● The share of the population aged 16-74 using e-government services in 2011 was higher

by 1.0% compared to the previous year, but still low in general.
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Ниво на доверба на граѓанитe на Република Македонија во институциите на ЕУ
Level of Macedonian citizens’ confidence in EU institutions
Дефиниција: Нивото на доверба на граѓаните во институциите на ЕУ (Советот на
Европската унија, Европскиот парламент и Европската комисија) се изразува како
учество на позитивните мислења (лица кои се изјасниле дека имаат доверба) во
одделните институции. Индикаторот се базира на анкетата Евробарометар која се
спроведува двапати годишно. „Довербата“ не е прецизно дефинирана, односно
оставен е простор за изразување на интервјуираните.
Definition: The level of citizens' confidence in EU institutions (European Parliament
and European Commission) is expressed as the share of positive opinions (people who
declare that they tend to trust) about the institutions. The indicator is based on the
Eurobarometer, a survey which is conducted twice a year. Trust is not precisely defined
and could leave some room for interpretation to the interviewees.
9.5. Ниво на доверба на граѓанитe на Република Македонија во институциите на ЕУ
9.5. Level of Macedonian citizens’ confidence in EU institutions

1)

Прелиминарни податоци, мај 2012 / Preliminary data , May 2012

Извор: Евробарометар
Source: Eurobarometer
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■ Граѓаните на Република Македонија, во изминатиот период, генерално, имаа
доверба во европските институции. Довербата на македонските граѓани која според
анкетата на Евробарометар, спроведена есента 2011 година, беше значително
намалена, повторно е зголемена: 46.0% од граѓаните имаат доверба во Европскиот
парламент, во Европската комисија имаат доверба 41.0%, додека 40.0% од граѓаните
имаат доверба во Советот на ЕУ.
■ Во рамките на ЕУ 27, состојбата е слична. Најголема е довербата во Европскиот

парламент, 41.0%, а најмала е довербата Советот на ЕУ, 32.0%.

● Macedonian citizens, in the previous period, in general, trusted the European
institutions. The confidence of the Macedonian citizens in EU institutions that according
to Eurobarometer autumn 2011 survey has decreased significantly, increased again:
46.0% trust the European Parliament, 41.0% express trust in the European Commission,
while 40.0 % of the citizens trust the Council of the European Union.
● Within the EU-27, the situation is similar and citizens place the most confidence in the

European Parliament, 41.0%, and the least in the Council of the EU, 32.0%.
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1. Социоекономски развој
1. Socioeconomic development
1.1. Стапка на пораст на реалниот БДП, по жител
1.1. Growth rate of real GDP per capita
%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република
1.6 2.5 4.3 4.1 4.9 6.0 4.8 -1.1 2.7 Republic of
Македонија
Macedonia
ЕУ 27
1.1 1.0 2.1 1.5 2.9 2.7 -0.1 -4.6 1.8 EU 27
Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat

1.2. Инвестиции во основни средства - % од БДП, по сектори
1.2. Investment by institutional sectors - % of GDP

Република
Македонија
Деловни
Држава
Домаќинства
ЕУ 27*
Деловни
Држава
Домаќинства

%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
16.3 17.4 16.6 17.6 19.6 21.0 19.9 19.1 Republic of
Macedonia
9.2 8.4 8.9 8.4 10.4 12.5 12.2 11.6 Business
1.7 2.5 2.4 2.6 2.8 3.7 3.3 3.0 Government
5.3 6.4 5.3 6.7 6.3 4.8 4.4 4.5 Household
19.8 19.9 20.4 21.2 21.5 21.4 19.3 18.8 EU 27*
11.4 11.3 11.7 12.0 12.2 12.4 10.8 10.7 Business
2.4 2.4 2.3 2.5 2.6 2.8 2.9 2.7 Government
6.1 6.2 6.4 6.7 6.7 6.3 5.6 5.4 Household

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

1.3. Дисперзија на регионалниот БДП, по жител
1.3. Dispersion of regional GDP, per capita

Република
Македонија

2003
36.1

2004
37.4

2005
37.1

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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2006
37.1

2007
38.3

2008
33.7

2009
34.8

%
2010
31.0 Republic of
Macedonia
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1.4. Стапка на инфлација
1.4. Inflation rate
Република
Македонија

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.8 1.2 -0.4 0.5 3.2 2.3 8.3 -0.8 1.6 3.9 Republic of
Macedonia

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

1.5. Нето-национален доход, % од БДП
1.5. Net national income, % of GDP
Република
Македонија
1)

2003
85.8

2004
85.1

2005
86.3

2006
83.9

2007
78.3

2008 20091)
82.7 81.3

%
2010
81.4 Republic of
Macedonia

Ревидиран податок / Revised data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

1.6. Учество на трошоците за истражување и развој во вкупниот БДП
1.6. Share of research and development expenditure in the total GDP

Република
Македонија
ЕУ 27
1)

2003
0.22

2004
0.24

2005
0.24

2006
0.20

2007
0.17

2008
0.23

1.86

1.83

1.82

1.85

1.85

1.92

%
2009 2010
0.20 0.191) Republic of
Macedonia
2.01 2.00 EU 27

Проценети податоци / Estimated data

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

1.7. Енергетска интензивност на економијата
1.7. Energy intensity of the economy
кгме /1000 евра
kgoe/ 1000 euro
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република 771.4 710.9 681.6 680.3 661.9 646.5 613.9 575.9 579.21) Republic of
Македонија
Macedonia
ЕУ 27
184.9 186.7 184.1 181.0 175.5 168.7 167.4 165.2 168.0 EU 27
1)

Претходни податоци / Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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1.8.1. Стапка на вработеност на лица на возраст од 20 до 64 години
1.8.1. Total employment rate of persons aged 20-64
%
Република
Македонија
ЕУ 27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
43.1 41.1 42.1 43.9 45.0 46.3 47.9 48.1 48.4 Republic of
Macedonia
68.4 68.9 68.3 69.2 69.9 70.3 69.0 68.6 68.6 EU 27

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

1.8.2. Стапка на вработеност на лица на возраст од 20 до 64 години, по пол
1.8.2. Total employment rate of persons aged 20-64, by gender
%
Мажи

2003
51.1

2004
49.8

2005
50.6

2006
53.6

2007
54.0

2008
56.2

2009
58.4

2010
58.4

2011
57.8 Men

Жени

34.9

32.3

33.3

34.0

35.8

36.2

37.1

37.5

38.8 Women

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

1.9. Стапка на вработеност според нивото на образование
1.9. Employment rate, by highest level of education attained
% на лица на возраст од 25 до 64
% of persons aged 25-64
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Примарно

30.5 26.9 28.9 31.0 30.3 32.2 33.6 33.4 34.3 Primary

Секундарно

55.4 52.0 52.7 54.8 56.1 58.3 58.7 58.4 58.3 Secondary

Терцијарно

70.2 73.2 71.9 73.2 71.9 73.1 74.3 73.9 72.4 Tertiary

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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1.10.1. Стапка на невработеност на лица на возраст од 15 до 74 години
1.10.1. Unemployment rate of persons aged 15-74
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
36.7 37.2 37.3 36.0 34.9 33.8 32.2 32.0 31.4 Republic of
Македонија
Macedonia
ЕУ 27
9.1 9.2 9.0 8.3 7.2 7.1 9.0 9.7 9.7 EU 27
Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat

1.10.2. Стапка на невработеност, по возрасни групи
1.10.2. Unemployment rate, by age group

15-24
25-74

2003
65.7
32.1

2004
64.8
33.1

2005
62.6
33.7

2006
59.8
32.5

2007
57.7
31.6

2008
56.4
30.5

2009
55.1
29.0

2010
53.7
29.3

%
2011
55.3
28.5

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

1.10.3. Стапка на невработеност, по пол
1.10.3. Unemployment rate, by gender

Мажи
Жени

2003
37.0
36.3

2004
36.7
37.8

2005
36.5
38.4

2006
35.3
37.2

2007
34.5
35.5

2008
33.5
34.2

2009
31.8
32.8

2010
31.9
32.3

%
2011
31.8 Men
30.8 Women

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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1.11. Интернет корисници
1.11. Internet users
на 100 лица
2006
2007
Вкупно
19.4
22.9
население
Возраст
25.2
29.7
15-74 год.

2008
32.3

2009
38.7

2010
40.2

41.5

50.0

51.9

per 100 persons
2011
44.2 Total
population
56.7 aged 15-74

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

1.12.1. Фиксни телефонски линии
1.12.1. Fixed telephone lines
на 100 лица

per 100 population

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
Македонија

25.9 26.4 26.2 24.1 22.7 22.4 21.3 20.1 20.6 Republic of
Macedonia

Извор: Агенција за електронски комуникации
Source: Agency for Electronic Communication

1.12.2. Претплатници во мобилна телефонија
1.12.2. Mobile cellular telephone subscribers
на 100 лица

per 100 population

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
Македонија

38.3 48.5 55.6 62.0 88.0 96.4 94.9 104.9 107.8 Republic of
Macedonia

Извор: Агенција за електронски комуникации
Source: Agency for Electronic Communication
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2. Одржлив модел на потрошувачка и производство
2. Sustainable consumption and production
2.1. Создавање, третман и одлагање на отпадот
2.1. Waste generation, treatment and disposal
кг/ жител
Создаден
Третиран
Generated
Treated
2008 20101)
2008 20101)
Вкупно
666.2
912.0
157.7
161.1
Неопасен
663.0
559.0
156.0
159.2
Опасен
3.1
353.0
1.7
1.9
1)

kg/per capita
Одложен
Disposed
2008 20101)
577.1
863.0 Total
575.8
510.1 Non-hazardous
1.3
352.9 Hazardous

Зголемен опфатот на секторите на дејности / Scope of secor of activities increased

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

2.2. Комунален отпад по жител
2.2. Мunicipal waste, per capita
кг/ жител

kg/capita

2008

2009

2010

2011

349

354

351

357

260
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

270

266

264

Создаден
Оставен на депонија

Generated waste
Landfilled waste

2.3. Емисија на супстанции што предизвикуваат киселост
2.3. Emissions of acidifying substances
кт
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SOx
136.5 165.9 150.3 100.8 100.6 86.7 100.1 113.6 113.3
NOx
31.9 36.9 49.9 33.6 34.4 30.2 35.0 36.6 33.1
CO
76.1 81.3 138.5 94.9 95.9 95.9 97.9 97.8 90.2
NMVOC
…
…
… 25.5 25.1 44.7 26.2 27.8 27.8
NH3
…
…
… 20.7
7.4
7.4
7.2
7.0
7.0
TSP
…
… 16.6 15.6 30.6 30.1 23.9 27.3 11.2

kt
2010
83.2
29.0
69.6
25.2
9.8
16.0

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Source: Ministry of Environment and Physical Planning
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2.4. Потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата
2.4. Electricity consumption by households
кт маслени еквиваленти
kt oil equivalent
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република 230.6 249.4 249.6 257.0 262.0 261.0 269.4 283.7 277.9 Republic of
Македонија
Macedonia
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

2.5. Финална енергетска потрошувачка по сектори
2.5. Final energy consumption, by sector
ктме

ktoe
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вкупно
1 780 1 593 1 600 1 678 1 702 1 793 1 771 1 671 1 789 Total
Индустрија
438 460 462 562 589 664 613 422 525 Industry
Транспорт
376 353 353 350 349 401 413 440 461 Transport
Домаќинства 452 493 490 486 503 478 507 542 538 Households
Земјоделство
32
28
63
36
31
23
23
18
27 Agriculture
Други
482 259 232 244 230 227 215 249 238 Other
сектори
sectors
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

2.6. Стапка на моторизација
2.6. Motorisation rate
патнички возила на 1000 жители

cars per 1000 inhabitants

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република
Македонија
ЕУ 27

151

148

123

124

119

122

129

138

444

446

448

450

455

463

470

473

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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2.7. Површина под органско земјоделство
2.7. Area under organic farming
% од

% of

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Обработлива
0.05 0.09 0.14 0.20 0.27 1.03 1.11 Cultivated
земјоделска површина
agricultural area
Вкупна земјоделска
0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.47 0.51 Total utilised
површина
agricultural area
Извор: Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство
Source: Ministry of Agriculture, Forestry and Water Economy

2.8. Индекс на густина на добитокoт
2.8. Livestock density index
број на условни грла, по хектар
livestock units per hectare
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
0.34 0.36 0.36 0.37 0.40 0.41 0.40 0.36 0.38 Republic of
Македонија
Macedonia

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

2.9. Финална потрошувачка на домаќинствата, по намена
2.9. Final consumption expenditure of households, by consumption purpose
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Просечен број
3.9
4.4
4.0
4.0
3.9
3.8
3.8 Number of
на членови на
persons in
домаќинствата
households
Структура,% / Structure, %
Вкупно
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total
Храна и
32.4 33.0 31.9 31.9 33.4 32.9 33.7 Food and
безалкохолни
non-alcoholic
пијалаци
beverages
Бруто-станарина, 22.3 21.1 19.0 18.8 18.6 20.0 19.0 Housing, water,
вода, ел. енергија
electricity, gas
и др.горива
and other fuels
Сообраќај
10.3
9.5 10.6 11.1 10.0
8.9 10.6 Transport
Комуникации
7.1
7.1
6.9
6.5
6.4
5.9
5.9 Communications
Друго
27.8 29.3 31.6 31.8 31.6 32.3 30.8 Other
Извор: Бруто-домашен производ
Source: Gross Domestic Product
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3. Социјална вклученост
3. Social inclusion

3.1. Стапка на релативна сиромаштија
3.1. Relative poverty rate
(70% од медијалните еквивалентни трошоци)%

(70% of median equivalent expenditure)%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Вкупен збирен 30.2 29.6 30.0 29.8 29.4 28.7 31.1 30.9 30.4 Head Count
индекс
Index
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

3.2. Индекс на длабочината на сиромаштијата
3.2. Poverty gap index
(70% од медијалните еквивалентни трошоци) % (70% of median equivalent expenditure) %

Република
Македонија

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9.4 9.4 9.7 9.9 9.7 9.2 10.1 10.9 9.3 Republic of
Macedonia

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

3.3. Сериозно материјално обесправени лица
3.3. Severely materially deprived persons
%

Република
Македонија

2005
55.9

2006
51.0

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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3.4. Лица кои живеат во домаќинства без вработени, по возрасни групи
3.4. People living in jobless households, by age group
%
Возраст
Аge
0-17
18-59

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

29.4
25.4

30.8
25.0

29.4
24.7

29.1
24.2

23.4
18.7

19.2
16.1

21.4
16.6

22.3
17.3

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

3.5. Вкупна стапка на долгорочна невработеност
3.5. Total long-term unemployment rate
%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
Македонија
ЕУ 27

31.2 31.7 32.3 31.1 29.7 28.7 26.3 26.7 25.9 Republic of
4.2

4.3

4.1

3.7

3.1

2.6

3.0

3.9

3.9

Macedonia
EU 27

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

3.6. Стапка на запишани ученици во основно образование
3.6. Enrolment rate in primary education
%
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Нето
92.5
93.0
90.5
91.3
90.7
91.0
91.4
91.1 Net
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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3.7. Лица кои рано го напуштаат образованието
3.7. Early school-leavers
%
Република
Македонија
ЕУ 27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
27.4 25.7 23.1 22.2 19.9 19.6 16.2 15.5 13.5 Republic of
Macedonia
16.6 16.1 15.8 15.5 15.1 14.9 14.4
...
... EU 27

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

3.8. Лица со низок степен на образование, по возрасни групи
3.8. Persons with low educational attainment, by age group
%
Возраст
25-64
25-34
35-44
45-64
65+
ЕУ 27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Аge

42.7 41.4 41.1 42.4 39.5 40.8 38.8 37.5 36.3 from 25-64
36.1 36.5 37.0 38.2 32.8 33.2 30.7 28.6 27.1 25-34
37.8 34.3 34.9 37.1 36.3 39.1 38.7 38.5 37.5 35-44
50.5 49.0 47.5 48.3 45.7 46.6 44.1 42.6 41.3 45-64
77.7 75.9 77.9 75.1 73.3 74.1 72.0 69.3 68.0 65+
32.8 31.6 30.6 30.1 29.3 28.6 28.0 27.3
... EU 27

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

3.9. Лица вклучени во процесот на доживотно учење
3.9. Lifelong learning
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
Македонија
ЕУ 27

2.2

2.3

2.3

2.3

2.8

2.5

3.3

3.2

8.5

9.3

9.8

9.7

9.5

9.4

9.3

9.1

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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3.10. Ниво на поседување на компијутерски вештини
3.10. Individuals’ level of computer skills
2009

2010

%

2011

ниско средно високо ниско средно високо ниско средно високо
low medium high
low medium high
low medium high

Република 22.0
Македонија
ЕУ 27
14.0

14.0

8.0 22.0

14.0

8.0 21.0

17.0

25.0

25.0 14.0

25.0

25.0 14.0

25.0

14.0 Republic of
Macedonia
27.0 EU 27

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

3.11. Ниво на поседување на интернет вештини
3.11. Individuals’ level of Internet skills
%
2009

2010

2011

ниско средно високо ниско средно високо ниско средно високо
low medium high
low medium high
low medium high

Република 21.8
Македонија
ЕУ 27

13.7

8.3 20.8

28.4

5.9 23.0

26.0

-

- 32.0

30.0

10.0 30.0

32.0

8.0 Republic of
Macedonia
11.0 EU 27

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

3.12. Јавна потрошувачка за образование
3.12. Public expenditure on education
% од БДП
Република
Македонија
ЕУ 27

% of GDP
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3.6 3.7 3.5 3.4 3.4 3.1 3.3 3.6 3.7 Republic of
Macedonia
5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.1 5.5 EU 27

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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4. Демографски промени
4. Demographic changes
4.1. Стапка на вработеност на лица на поголема возраст
4.1. Employment rate of older workers
% на лица на возраст од 55 до 64
2001 2002 2003 2004
Вкупно 27.7 25.8 19.2 24.5
Мажи
40.3 37.4 24.7 35.6
Жени
16.2 14.7 13.2 14.1

2005
26.2
36.0
17.0

2006
27.9
39.0
17.5

2007
28.8
38.6
19.6

2008
31.7
43.0
21.1

% of persons aged 55-64
2009 2010 2011
34.6 34.2 35.4 Total
47.6 46.7 47.3 Men
22.4 22.4 24.0 Women

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.2. Очекувана должина на животот на 65 години, по пол
4.2. Life expectancy at age 65, by gender
години
Мажи

years
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
13.2 13.3 13.3 13.4 13.5 13.4 13.5 13.6 13.8 13.9 Men

Жени

15.2 15.2 15.3 15.3 15.7 15.2 15.4 15.4 15.7 15.8 Women

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.3. Стапка на фертилитет
4.3. Total fertility rate
број на живородени деца / жена
number of live births per woman
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република 1.59 1.54 1.52 1.46 1.46 1.46 1.47 1.52 1.55 1.46 Republic of
Македонија
Macedonia
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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4.4. Салдо на надворешни миграции
4.4. Total net international migration
број на лица
number of persons
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република 1 116 1 001 712 191 466 987 25 467 652 806 Republic of
Македонија
Macedonia
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.5.1. Број на лица кои се преселиле од рурална во урбана средина, по возрасни групи
4.5.1. Number of persons migrated from rural to urban area, by age groups
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Вкупно

2 357

2 132

1 992

1 919

1 788

1 515

1 766 Total

15 - 29

1 179

1 146

1 019

932

845

706

868 15 - 29

30 - 64

1 023

839

851

862

813

693

768 30 - 64

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.5.2. Број на лица кои се доселиле од рурална и урбана средина во урбана средина
4.5.2. Number of immigrated persons from rural and urban area to urban area
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Вкупно

7 317

6 767

6 101

5 550

4 795

3 084

2 751 Total

Во Скопје

4 186

4 064

3 284

2 590

1 840

1 401

871 In Skopje

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.6. Долг на општата влада, % од БДП
4.6. General government debt as % of GDP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република 48.8 42.9 37.7 35.6 38.4 32.0 24.2 20.6 23.8 24.2 Republic of
Македонија
Macedonia
Извор: Државен завод за статистика, Министерство за финансии
Source: State Statistical Office, Ministry of finance
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4.7. Стапка на пораст на населението
4.7. Population growth rate
%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република -0.73 0.33 0.28 0.21 0.17 0.16 0.16 0.18 0.21 0.17 Republic of
Македонија
Macedonia
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.8. Стапка на зависност
4.8. Dependency ratio
на 100 лица
per 100 persons
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
47 46 45 44 44 43 42 42 41 41 Republic of
Македонија
Macedonia
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.9. Густина на населението
4.9. Population density
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Број на жители 78.7 78.8 79.0 79.2 79.3 79.5 79.6 79.8 79.9 80.1 Num.of
persons/km2
на 1 km2
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

4.10. Стапка на старосна зависност
4.10. Old-age-dependency ratio
%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република 15.6 15.7 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.6 Republic of
Macedonia
Македонија
24.1 24.3 24.6 24.9 25.2 25.3 25.4 25.9
... EU 27
ЕУ 27
Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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5. Јавно здравство
5. Public health
5.1. Пристап до примарна здравствена заштита
5.1. Access to primary health care facilities
% na naselenie

% of population
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Република
Македонија

91.7 92.3 93.3 95.1 96.0 92.7 92.4 92.7 89.1 Republic of
Macedonia

Извор: Фонд за здраствено осигурување на Македонија
Source: Health Insurance Fund of Macedonia

5.2. Имунизација на деца од инфективни болести
5.2. Immunization against infectious childhood diseases
%
ДПТ
Полио

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
95.6 95.8 93.8 97.1 92.8 95.4 95.3 95.9 96.8 DPT
96.7 95.9 94.7 97.5 92.0 95.5 95.6 96.4 94.8 Polio

Морбили
Туберколоза

97.8 96.3 96.4 96.4 93.9 95.8 97.8 95.8 95.4 Measles
90.8 94.0 98.1 98.8 97.1 94.7 95.1 97.3 99.2 Tuberculosis

Извор: Институт за јавно здравје на РМ
Source: Institute for Public Health of Macedonia

5.3. Очекувана должина на животот при раѓање, по пол
5.3. Life expectancy at birth, by gender
години
Мажи

years
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
70.9 70.6 70.9 71.5 71.6 71.7 72.0 72.1 72.5 72.7 Men

Жени

76.1 75.6 75.7 75.8 75.9 76.2 76.1 76.3 76.7 77.0 Women

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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5.4. Стапка на смртност на деца под 5 години
5.4. Under-five mortality rate
на 1000 живородени деца
per 1000 live births
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република 12.9 11.7 12.6 14.2 13.7 12.5 11.5 11.0 13.8
Македонија

8.7

8.4 Republic of
Macedonia

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

5.5. Стапка на смртност од хронични болести
5.5. Death rate due to chronic diseases
на 100 000 лица

per 100 000 persons

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Вкупно 160.3 165.7 161.6 155.0 171.9 159.9 160.4 163.7 163.6 159.0 Total
Мажи

206.3 207.5 201.0 194.1 215.3 195.0 198.6 204.2 202.8 202.2 Men

Жени

112.7 122.6 120.9 114.5 127.0 123.6 120.8 121.8 123.0 114.3 Women

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

5.6. Стапка на самоубиства, по возрасни групи
5.6. Suicide death rate, by age group
на 100 000 лица
per 100 000 persons
Возраст
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Аge
3.0 2.4 2.5 1.9 1.9 3.8 3.9 1.3* 2.7 Republic of
Република 15-19
Македонија 50-54
9.3 10.6 12.6 13.9 16.5 10.0 14.2 10.6 16.2 Macedonia
ЕУ 27

15-19
50-54

5.0

5.1

4.7

4.9

...

...

18.7 18.7 18.6 18.3 17.0 18.0 18.6

...

...

Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat
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5.7.1. Стапка на самоубиства, мажи, по возраст
5.7.1. Suicide death rate, by age group, males
на 100 000 лица
per 100 000 persons
Возраст 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Аge
15-19
2.4 1.2 3.5 2.4 2.4 2.4 3.7 6.3 1.3* 5.2
Men
Мажи
50-54 17.7 14.1 16.7 19.3 18.8 27.0 12.7 19.6 16.7 30.6
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

5.7.2. Стапка на самоубиства, жени, по возраст
5.7.2. Suicide death rate, by age group, females
на 100 000 лица
per 100 000 persons
Возраст 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Аge
15-19
0.0 5.0 1.2 2.5 1.3 1.3 3.9 1.3 1.3
Жени
Women
50-54
7.8 4.6 4.5 6.0 8.8 5.8 7.3 8.7 4.3 1.4
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

6. Климатски промени и енергија
6. Climate change and energy
6.1. Емисија на стакленички гасови, по сектори
6.1. Greenhouse gas emissions, by sector
милиони тони CO2 еквиваленти
million tonnes CO2 equivalent
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Вкупно
12.6 12.2 12.3 11.9 12.5 13.1 12.7 12.3 12.4 12.5 Total
Енергија

9.1

8.8

8.9

8.6

9.2

9.9

9.7

9.2

9.4

9.8 Energy

Индустриски
процеси
Земјоделство
Отпад

0.8

0.7

0.8

0.8

0.9

0.9

0.7

0.9

0.9

1.9

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.4

1.3

0.8 Industrial
Processes
1.1 Agriculture

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8 Waste

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Source: Ministry of Environment and Physical Planning
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6.2. Учество на обновливата во вкупната потребна енергија
6.2. Share of renewables in gross inland energy consumption

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вкупно
Хидро
Биомаса
Геотермална

7.8 11.0 11.3 10.2 10.9
2.3 4.3 4.6 4.5 4.8
5.1 6.2 6.2 5.4 5.7
0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

7.8
2.9
4.6
0.3

8.4 11.1 14.6 Total
2.4 3.9 7.3 Hydro
5.7 6.9 6.9 Biomass
0.3 0.3 0.4 Geothermal

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

6.3. Енергетска зависност
6.3. Energy dependency

%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република
Македонија

51.4 37.6 41.9 43.6 45.2 48.2 46.4 45.3 44.1 Republic of
Macedonia

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

6.4. Вкупна потребна енергија по видови горива
6.4. Gross inland energy consumption, by fuel
ктме
ktoe
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вкупно
2 892 2 740 2 748 2 863 2 925 3 033 3 022 2 810 2 875 Total
Цврсти горива 1 352 1 415 1 385 1 459 1 419 1 455 1 492 1 338 1 295 Solid fuels
Нафта

1 173

876

895

Природен гас

74

65

57

62

66

85

97

64

Електрична
енергија
Енергија од
обновливи
извори

68

82

101

137

154

214

235

124

122 Electricity

225

302

310

293

318

237

254

314

420 Renewable
energy
sources

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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6.5. Електрична енергија од обновливи ресурси
6.5. Electricity generated from renewable sources
% од бруто-потрошувачката на електрична енергија

% of gross electricity consumption

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Република
11.0 17.9 18.9 17.5 18.7 11.2 9.3 15.4 28.0 Republic of
Македонија
Macedonia
ЕУ 27
12.7 13.6 13.6 13.6 14.2 15.1 16.4 18.2
- EU 27
Извор: Државен завод за статистика, Евростат
Source: State Statistical Office, Eurostat

7. Одржлив транспорт
7. Sustainable transport
7.1. Енергетска потрошувачка во секторот Транспорт, во однос на БДП
7.1. Energy consumption of transport relative to GDP
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101)
кгме/1000 евра 91.5 87.5 83.3 79.0 85.5 83.8 90.2 91.8 kgoe/1000 euro
2000=100
96.7 92.5 88.0 83.4 90.4 88.6 95.3 97.0 2000=100
1)
1)

Претходни податоци
Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

7.2. Потрошувачка на енергија по видови на транспорт
7.2. Energy consumption by transport mode
1000 тме
1000 toe
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101)
Вкупно
349 376 353 353 350 349 401 413 440 461 Total
Патен
317 322 335 340 339 338 388 400 431 448 Road
Железнички
5
4
4
4
4
6
6
6
6
5 Rail
Воздушен
27
50
14
10
7
5
8
7
4
8 Air
1)
1)

Претходни податоци
Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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7.3. Структура на патничкиот сообраќај
7.3. Modal split of passenger transport
% во вкупниот патнички
копнен сообраќај, пкм
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Патнички
79.2 75.7 76.9 76.4 76.5 77.1 74.8 75.2
автомобили1)
Автобуси
19.4 23.0 21.6 22.0 21.5 20.9 22.8 22.3
Железница

1.4

1.3

1.5

1.6

2.0

2.0

2.4

2.5

% in total inland
passenger-km
2010
74.2 Passenger
cars1)
23.5 Buses
2.3 Тrains

Проценет податок
1)
Estimated data
1)

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

7.4. Структура на товарниот сообраќај
7.4. Modal split of freight transport
% во вкупниот товаренкопнен сообраќај, ткм
% in total inland freight tonne-km
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Железнички 12.9 7.7 6.4 7.4 8.7 6.9 11.5 15.7 11.0 11.0 Railroad
Патен

87.1 92.3 93.6 92.6 91.3 93.1 88.5 84.3 89.0 89.0 Road

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

7.5. Волумен на патничкиот сообраќај во однос на БДП
7.5. Volume of passenger transport relative to GDP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Патнички 1.74 1.78 1.78 1.52 1.38 1.24 1.20 1.25 1.26 1.36 Passenger
км/БДП
km/GDP
2000=100 101.2 103.7 103.7 88.1 80.3 72.3 69.7 72.6 73.5 79.0 2000=100
Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office
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7.6. Волумен на товарниот сообраќај во однос на БДП
7.6. Volume of freight transport relative to GDP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ткм/БДП

0.97 1.07 1.51 1.43 1.45 2.02 1.43 0.96 0.93 0.95 tkm/GDP

2000=100

93.5 103.6 146.2 138.4 140.4 195.1 138.5 92.8 89.9 91.8 2000=100

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

7.7. Лица загинати во сообраќајни несреќи, по возрасни групи
7.7. People killed in road accidents, by age group
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Вкупно/Total

162

107

176

118

155

143

140

18-24

19

25-64

92

65 +

29

173

162

160

32

30

16

13

22

48

101

70

96

77

11

23

19

26

31

162

14

25

19

28

22

85

100

95

84

102

32

26

35

39

28

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

8. Природни ресурси
8. Natural Resources
8.1. Биохемиска потрошувачка на кислород во реките
8.1. Biochemical oxygen demand in rivers
мг О2/л

mg O2/L

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Република
8.8 6.3 8.7 8.7 7.8 8.1 9.3 5.8 3.1 4.4 Republic of
Македонија
Macedonia
Вардар
13.3 7.2 10.3 7.5 6.5 7.6 9.3 5.9 3.7 4.9 Vardar
Брегалница 3.7 2.4 4.5 8.6 7.4 5.8 8.1 5.4 2.6 4.8 Bregalnica
Црна Река
9.5 9.2 11.4 10.1 9.4 10.9 10.5 6.2 3.0 3.4 Crna Reka
Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање
Source: Source: Ministry of Environment and Physical Planning
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8.2. Површина покриена со шуми
8.2. Land area covered by forests

Република
Македонија

2005
37.1

2006
37.3

2007
36.6

2008
36.7

2009
36.9

2010
37.4

%
2011
38.2 Republic of
Macedonia

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

9. Глобално партнерство и добро управување
9. Global partnership and good governance
9.1. Извоз на Република Македонија во ЕУ 27, по групи на производи
9.1. Export of the Republic of Macedonia in EU 27, by groups of products
во милиони евра
2005 2006 2007
Храна, пијалаци 130.5 150.9 157.5
и тутун
Суровини
39.9 73.2 103.7
Енергетски
2.9 14.6
2.2
производи
Индустриски
760.5 935.9 1 353.4
производи
1)
2)

in million euro
20081) 2009 2010 20112)
149.6 141.2 166.6 171.0 Food, beverages
and tobacco
165.5 109.8 168.2 175.3 Raw materials
3.6
2.1 24.3 29.2 Energy products
1 287.0 839.3 1 206.4 1 561.9Manufactured
products

Дефинитивни ревидирани податоци / Definitive revised data
Претходни податоци / Preliminary data

Извор: Државен завод за статистика
Source: State Statistical Office

9.2. Странски директни инвестиции, нето (% БДП)
9.2. Foreign Direct Investment net inflows and net outflows as share of GDP

%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111)
Република
2.4 5.8 1.6 6.6 8.5 6.1 2.1 3.2
4.2 Republic of
Македонија
Macedonia

1)
1)

Податоците се пресметани врз основа на проекцијата на БДП, од страна на НБРМ
Data have been calculated on the basis of NBRM projection of GDP

Извор: Народна банка на Р. Македонија
Source: NBRM
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9.3. Излезност на парламентарните избори
9.3. Voter turnout in national parliamentary elections

Република
Македонија

1998
50.5

2002
74.6

2006
56.0

2008
57.1

%
2011
63.5 Republic of
Macedonia

Извор: Државна изборна комисија
Source: State Election Commission

9.4. Користење на е-влада од страна на поединци
9.4. E-government usage by individuals

Република
Македонија
ЕУ 27

%

2006
15

2007
...

2008
8

2009
12

2010
12

24

30

28

29

32

2011
13 Republic of
Macedonia
... EU 27

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

9.5. Ниво на доверба на граѓанитe на Република Македонија во институциите на ЕУ
9.5. Level of Macedonian citizens’ confidence in EU institutions

Европски
парламент
Европска
комисија
Совет на ЕУ

2007
57

2008
48

2009
48

2010
50

53

45

48

44

52

45

45

43

%
2011 20121)
39
46 European
Parliament
32
41 European
Commission
34
40 Council of the EU

Прелиминарни податоци, мај 2012
1)
Preliminary data , May 2012
1)

Извор: Евробарометар
Source: Eurobarometer
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