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ја обезбедуваат својата егзистенција работејќи 
во неформалната економија. 

над 2  од сите 
работници 
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во неформалната економија се најмногу 
погодени од пандемијата КОВИД-19, што 
доведе до пад на нивните приходи од  60%
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Формaлно и неформално вработени 
лица во Р.С.Македонија, 2014-2019

Неформално вработени, 
вкупно и според пол (2014-2019)

ОД КОВИД-19 
ПАНДЕМИЈАТА

ВО Р.С. МАКЕДОНИЈА

мажите учествуваат 
двојно повеќе од жените

УЧЕСТВО ВО НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА
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НЕФОРМАЛНАТА ВРАБОТЕНОСТ ОД 2014 
ДО 2019 ГОДИНА БЕЛЕЖИ ТРЕНД НА ОПАЃАЊЕ

Во С.Македонија 16% од вкупниот 
број на вработени функционираат 
во рамките на неформалната 
економија во 2019 година.

Извор: Државен завод за статистика на РС Македонија.



Извор: Државен завод за статистика на РС Македонија.

НЕФОРМАЛНИТЕ ВРАБОТЕНИ 
ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА 
НАЈСИЛНО ПОГОДЕНИ, 
А БЕЗ НИКАКОВ МЕХАНИЗАМ ЗА 
ЗАШТИТА НА НИВНОТО ЗДРАВЈЕ И 
ИЗВОР НА ЕГЗИСТЕНЦИЈА

голем дел од нив работат во сектори кои се 
од кризата (трговија, угостителство, уметност, забава и рекреација и сл)

не се опфатени со мерките 
на Владата за поддршка на 
компаниите за исплата на 
плати или придонеси за 
вработени и се
под голем ризик од загуба 
на работното место

немаат 
социјална заштита, 

имаат слаб пристап 
до здравствени услуги

лица се дел од неформалната 
економија во С.Македонија, 
се соочија со опасност од 
губење на единствениот 
извор на доход

најчесто работат на работни места 
кои не може да се работат од дома, 
што ја зголемува нивната 
изложеност на ефектите од 
пандемијата

130.000околу 
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р а б o т н и ц и
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Демографска 
структура 
НА НЕФОРМАЛНО 
ВРАБОТЕНИТЕ 
СТРУКТУРА НА НЕФОРМАЛНО ВРАБОТЕНИТЕ ПО ВОЗРАСТ (2019)

Во 2019 година 
најмногу неформално 
вработени лица се на возраст
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СТРУКТУРА НА НЕФОРМАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ, СПОРЕД ПОЛОТ (2019)
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5% од 
неформално

10%
од 64 години, 
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35-44
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од 25 години.
се помлади 

Помеѓу неформалните вработени, 

мажите се значително 

позастапени од жените 
во секоја старосна група

Учеството на жените 
во вкупниот број на неформални 
работници е поголемо во 
повозрасните старосни групи

вработените лица се постари 

од 35-44 години 

Извор: Државен завод за статистика на РС Македонија.



може да се забележи дека
генерално не постојат мерки кои се 
директно насочени кон работниците 
кои функционираат во рамките на 
неформалната економија

Дел од мерките влијаат индиректно 
преку намалување на трошоците – 
замрзнување, пролонгирање или 
репрограмирање на кредититe 

Најголем дел од владините мерки 
за справување со КОВИД-19 
пандемијата се насочени кон бизнис 
секторот и вработените во 
официјалните економски текови.

мерка која е директно насочена кон 
неформалните работници е 
обезбедувањето парична помош за 
домаќинствата и енергетски додаток 
за корисниците на социјална заштита. 

Мерките од четвртиот пакет 
ќе опфатат околу 20.000 нови домаќинства 
од неформалната економија и 30.000 
постоечки корисници.  

платежни картички со износ од 
6.000 денари за 85.108 неформални 
работници кои воедно се и пасивни 
баратели на работа и 520 самостојни 
уметници 

ЛОКАЛНИ МЕРКИ

Најголем дел од мерките 
на локално ниво се насочени 
кон заштита на јавното здравје, Мерките директно насочени кон физичките 

лица како и кон неформално вработените 
работници, се преку 
намалувањето на висината 
на данокот на имот (во дел од општините и до 50%) 

и можноста за негова периодична отплата.

Градот Скопје ја донесе мерката за 
музичките уметници кои согласно нивниот 
ангажман добиваат еднаков солидарен 
хонорар од 14.500 денари.

НЕМА КОВИД-19 
МЕРКИ ЗА  
НЕФОРМАЛНО 
ВРАБОТЕНИТЕ 
РАБОТНИЦИ

ТИЕ ЌЕ ДОБИЈАТ ПРОСЕЧНО ПО 7.000 ДЕНАРИ ПО ДОМАЌИНСТВО 

додека мал дел се насочени кон 
обезбедување на финансиска и 
материјална помош на фирмите и 
материјално необезбедените граѓани.

Одложено плаќање закуп за корисниците 
на социјалните станови, 
парична поддршка и платежна картичка 
за млади, викенд без ДДВ, 

Извор: Државен завод за статистика на РС Македонија.


