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Број/No: 4.1.14.02
ЛИНИЈА НА СИРОМАШТИЈА - POVERTY LINE

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

Лаекен индикатори за сиромаштијата во 2011 година
Државниот завод за статистика, по спроведувањето на Анкетата за приходи и услови за живеење, која е во
согласност со препораките на Европската унија, ги пресмета Лаекен индикаторите за сиромаштијата. Извор на
пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на сиромаштијата е дефиниран на 60% од медијалниот
еквивалентен приход.
Според податоците, во 2011 година, стапката на сиромашни лица во Република Македонија изнесуваше
27.1%.
Анализирано по типови на домаќинства, стапката на сиромаштија на домаќинствата составени од двајца
возрасни со две издржувани деца е 23.8%. Според најфреквентниот статус на економска активност, стапката на
сиромашни невработени лица изнесува 48.7%, додека стапката на сиромашни вработени лица е 10.0%.

Laeken poverty indicators in 2011
The State Statistical Office, after conducting the Survey on Income and Living Conditions, which is in accordance with
European Union recommendations, has calculated Laeken poverty indicators. The source for poverty calculations
are incomes, and the poverty threshold is defined at 60% of median equivalised income.
According to the data, in 2011, the at-risk-of-poverty rate in the Republic of Macedonia was 27.1%.
Analysed by household types, the at-risk-of-poverty rate in the households with two adults with two dependent
children is 23.8%. According to the most frequent activity status, the at-risk-of-poverty rate for unemployed persons
is 48.7%, while the at-risk-of-poverty rate for employed persons is 10.0%.

За подетални информации јавете се кај:
For further information please call:		
						

Стасе Нолев
Stase Nolev
 +389 2 3295 837							
e-mail: stase.nolev@stat.gov.mk

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, Даме Груев 4, П.фах 506
Тел. 02/3295-600, Факс 02/3111-336
publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk

Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506
Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111-336
publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот

When using data state the source

03.01.2014
Година/Year LII

Број/No: 4.1.14.02
Т-01: Индикатори на сиромаштијата и социјална исклученост
Т-01: Poverty and social exclusion indicators
2011
Стапка на сиромашни лица, % од населението

27.1

Број на лица кои живеат под линијата на сиромаштија,
во илјади лица
Линија на сиромаштија за самечко домаќинство,
годишен еквивалентен приход во денари

545.2
63 692

Линија на сиромаштија за четиричлено домаќинство
(2 возрасни и 2 деца помали од 14 години), годишен
еквивалентен приход во денари

133 754

At-risk-of-poverty rate, % of population
Number of persons below at-risk-of-poverty
threshold, in thousand persons
At-risk-of-poverty threshold of single-person
household - annual equivalent income in denars
At-risk-of-poverty threshold of four-person
household (2 adults and 2 children aged less
than 14) - annual equivalent income in denars

Стапка на сиромашни лица пред социјални трансфери и
пред пензии, % од населението

47.1

At-risk-of-poverty rate before social transfers
and before pensions, % of population

Нерамномерна распределба на приходите S80/S20
квинтален сооднос на приходите

12.0

Inequality of income distribution S80/S20

Нерамномерна распределба на приходите Gini
коефициент

39.2

Inequality of income distribution Gini
coefficient

Т-02: Стапка на сиромаштија по возраст и по пол
Т-02: At-risk-of-poverty rate by age and gender
во проценти

in percent
2011
Вкупно

Мажи

Жени

Total

Male

Female

Вкупно

27.1

26.7

27.5

Total

0-17

35.6

34.1

37.1

0-17

18-64

25.9

25.8

25.9

18-64

65 и повеќе

21.0

19.6

22.2

65 and over
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Т-03: Стапка на сиромаштија по тип на домаќинство
Т-03: At-risk-of-poverty rate by household type
во проценти

in percent
2011

Домаќинства без издржувани деца

20.0

Households without dependent children

Самечки домаќинства (еден возрасен член помлад од
65 години)
Самечки домаќинства (еден возрасен член на возраст
од 65 години и повеќе)
Самица

21.2

13.1

Single-person households (one adult younger than
65 years)
Single-person households (one adult 65 years or
older)
Single female

Самец

14.7

Single male

Домаќинства со двајца возрасни помлади од 65 години

24.6

Households with two adults younger than 65 years

Домаќинства со три и повеќе возрасни лица

19.0

Households with three or more adults

Домаќинства со издржувани деца

31.0

Households with dependent children

Самохран родител со издржувани деца

38.3

Single parent with dependent children

Домаќинства со двајца возрасни и со едно издржувано
дете
Домаќинства со двајца возрасни и со две издржувани
деца
Домаќинства со двајца возрасни и со три и повеќе
издржувани деца
Домаќинства со двајца возрасни

28.9

Households with two adults with one dependent
child
Households with two adults with two dependent
children
Households with two adults with three or more
dependent children
Households with two adults

10.9

23.8
57.0
23.0

Т-04: Стапка на сиромаштија според најфреквентниот статус на економска активност, по пол
Т-04: At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status and by gender
во проценти

in percent
Вкупно
Total
10.0

2011
Мажи
Male
11.0

Жени
Female
8.3

Невработени

48.7

56.8

36.9

Пензионери

12.8

16.6

6.5

Други неактивни лица

35.2

26.6

36.9

Вработени

Employed
Unemployed
Retired
Other inactive population

Т-05: Стапка на сиромаштија на вработените (со полно или скратено работно време)
Т-05: In-work at-risk-of-poverty rate (by full-time/part-time work)
во проценти

in percent
2011

Полно работно време
Скратено работно време

9.5

Full-time work

29.7

Part-time work
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Т-06: Стапка на сиромаштија пред и после социјалните трансфери
Т-06: At-risk-of-poverty rate before and after social transfers
во проценти

in percent
2011

Стапка на сиромаштија после социјалните
трансфери
Стапка на сиромаштија пред социјалните
трансфери
Стапка на сиромаштија пред социјалните
трансфери со вклучени пензии

27.1

At-risk-of-poverty rate after social transfers

47.1

At-risk-of-poverty rate before social transfers

31.3

At-risk-of-poverty rate before social transfers (except
pensions)

Т-07: Материјално обесправени лица за одредени потреби, 2011
Т-07: Materially deprived persons in relation to certain items, 2011

Субјективни прашања за домаќинствата
кои се однесуваат на обесправеноста

Лица кои имаат потешкотии со плаќањето
на барем еден од наведените трошоци:
кредити за купување или реновирање на
станот, станарина, сметки за комунални
услуги (вода, струја и затоплување) или
рати за нестанбен кредит

Обесправени
лица, во илјади

% од
населението

Deprived
persons, in
thousands

% of population

Subjective questions related to deprivations
asked to the households

763.9

37.9

Persons that have been unable to pay on
time due to financial difficulties for any of the
listed housing costs: mortgage repayment
for the main dwelling, rent, utility bills
for electricity, water, heating, etc. or hire
purchase installments or other loan payments

1 454.7

72.2

Persons that can not afford to pay for one
week annual holiday away from home

1 146.4

56.9

Persons that can not afford to pay a meal
with meat or fish (or their vegetarian
equivalent) every second day

1 295.2

64.3

Persons that can not face with an unexpected
required expense and pay through their own
resources

40.8

2.0

Persons that can not afford to possess a
telephone (including mobile)

14.9

0.7

Persons that can not afford to possess a color
TV

Лица кои не можат да си дозволат да
поседуваат машина за перење алишта

83.3

4.1

Persons that can not afford to possess a
washing machine

Лица кои не можат да си дозволат да
поседуваат автомобил (вклучувајќи и
службен кој се користи за сопствени
потреби)
Лица кои не можат да си овозможат
адекватно да го затоплат нивниот стан

458.7

22.8

Persons that can not afford to possess a car/
van (including company car for private use)

542.3

26.9

Persons that can not afford to keep their
home adequately warm

Лица кои не можат да си овозможат да
платат еднонеделен одмор во текот на
годината
Лица кои не можат да си овозможат да
платат јадење со месо, риба или соодветно
вегетаријанско јадење, секој втор ден
Лица кои не можат да се соочат со
неочекуван трошок, плаќајќи го со
сопствени средства
Лица кои не можат да си дозволат да
поседуваат телефон (вклучувајќи и
мобилен)
Лица кои не можат да си дозволат да
поседуваат телевизор во боја
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Т-08: Сериозно материјално обесправени лица или процент на население кое не може да си дозволи
барем 4 од 9 потреби, по возраст, 2011
Т-08: Severely materially deprived persons or percentage of population lacking at least 4 of 9 items in the
economic strain and durables dimension, by age, 2011
во проценти

in percent
Возраст

2011

Age

Вкупно

40.7

Total

0-17

43.7

0-17

18-64

39.7

18-64

65 и повеќе

41.2

65 and over

Т-09: Лица на возраст 18-59 кои живеат во домаќинства со низок интензитет на економска активност, по пол
Т-09: People aged 18-59 living in households with very low work intensity, by gender
во проценти

in percent
2011

Вкупно

21.4

Total

Мажи

20.1

Males

Жени

22.7

Females

Т-10: Комбиниран (AROPE) индикатор, стапка на сиромашни или социјално исклучени лица, по пол
Т-10: Combined (AROPE) indicator, at-risk-of-poverty rate or social exclusion, by gender
во проценти

in percent
2011

Вкупно

50.9

Total

Мажи

51.0

Males

Жени

50.9

Females
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