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НЕВРАБОТЕНОСТА ВО 
МАКЕДОНИЈА ИЗНЕСУВА 33,8 

ОТСТО
Во вториот квартал од 2008 година активното население 

во Македонија брои 917.566 лица, од кои вработени се 
607.125 лица или 66,2 отсто, а 310.441 лице или 33,8 отсто 
се невработени лица.

Според податоците на Државниот завод за статистика, 
бројот на вработените лица во вториот квартал од 2008 
година, спореден со истиот период од минатата година, е 
зголемен за 3 отсто. Во однос на истиот период од 2007 
година, бројот на невработените лица бележи намалување 
од 2,1 отсто. Стапката на активност во овој период е 56,2 
отсто, стапката на вработеност е 37,2 отсто, додека 
стапката на невработеност изнесува 33,8 отсто.

Подготвил: Арсен КОЛЕВСКИ

ММФ: ИНФЛАЦИЈАТА ПОД 
КОНТРОЛА, ПРОБЛЕМ 

ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ДЕФИЦИТОТ 
НА ТЕКОВНАТА СМЕТКА

Според ММФ, во Македонија е позитивно тоа што 
македонската економија расте силно, со годишен пораст од 5 
проценти во 2007 година, а се очекува годинава порастот да 
достигне 6 отсто, потоа индустриското производство бележи 
двоцифрен пораст, инвестициите се добри, има богата понуда 
на работна сила, со што се создава голем простор и во иднина 
да продолжи ваквиот тренд.

Меѓутоа, шефот на мисијата, 
Марк Грифин, на заедничката 
прес-конференција со 
македонските домаќини во Скопје 
истакна дека постои и одредена 
чувствителност која може да 
претставува закана за ваквиот 
пораст.

"Инфлацијата нагло се зголеми, 
меѓутоа користењето на 
девизниот курс на еврото треба да ја намали, под услов тоа да 
го поддржуваат и монетарната и фискалната политика. На 
крајот од годината инфлацијата треба да е помалку од 6 
проценти, а во наредните години да дојде до 3 проценти. 
Најголем проблем е наглото зголемување на дефицитот на 
тековната сметка и во смисла на задржување доволно девизни 
резерви и одржливост на надворешниот долг", изјави Грифит.

Министерот Славески издвои две работи кои ја погодија 
македонската економија. Првата е инфлацијата поради 
зголемувањето на цената на храната и на нафтата во 
светски рамки. Тој кажа дека последните шест месеци 
инфлацијата е ставена под целосна контрола, додавајќи 
дека и во иднина се предвидува да биде во нормални 
рамки. Втората работа која се случила е зголемувањето на 
дефицитот во тековната сметка од платниот биланс.

"На ова влијаеше влошената состојба во трговскиот биланс, 
кој е компонента на тековната сметка на платниот биланс 
значи, увозот и извозот. Сакам да кажам дека ние воопшто не 
го потценуваме овој феномен, но сепак очекуваме во иднина 
да биде во оние рамки во кои нема да може да ја загрози 
макроекономската стабилност во Македонија на нејзината 
екстерна позиција", изјави Славески.

Гувернерот Гошев рече дека во изминатите години 
Македонија имаше проблем со малиот економски раст и сè 
што произлегува од тоа, но денес Македонија достигна раст од 
6 отсто што, пак, повлекува ризици за зголемување на 
инфлацијата и ризици за зголемување на трговскиот дефицит.

ПОТФРЛИ РОДОТ НА 
ИНДУСТРИСКИТЕ ПИПЕРКИ ВО 

СТРУМИЧКО
Во струмичкиот регион родот на црвените пиперки од 

индустриската сорта "куртовска капија" годинава потфрли 
за 15-20 отсто поради високите температури и 
долготрајниот сушен период во текот на летото. Според 
проценките на земјоделските стручњаци, од околу 2.000 
хектари површина, на колку што е засадена оваа 
градинарска култура, до крајот на сезоната ќе бидат 
собрани вкупно околу 30.000 тони пиперки, што е под 
очекуваните просечни приноси.
Најквалитетниот род од прва класа, амбалажиран во гајби, 
се откупува по цена од 20 до 22 денара за килограм и е 
наменет за извоз во Грција, Бугарија, Хрватска, Словенија, 
Швајцарија и во други земји, каде што се очекува да бидат 
пласирани најмалку 10.000-12.000 тони пиперки. 

Голем дел од годинашнава реколта, чија откупна цена се 
движи од 12 до 16 денари за 
килограм, ќе биде 
преработен во погоните на 
домашната конзервна 
индустрија или за 
производство на ајвар, 
лутеница, пинџур и на други 
видови зимница во домашни 
услови.
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АГРОСАЕМОТ БЕЗ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ФИРМИ

Домашните земјоделски и прехранбени фирми не се 
заинтересирани за саемска презентација, што се потврди и 
на годинашното издание на саемската манифестација 
"Агрофуд". На саемот не е присутна ниту една фирма од 
тутунската индустрија, нема винарници, фабрики од 
преработувачкиот сектор, а нема ниту индивидуални 
земјоделци. Од минатогодишните четири хали, годинава 
саемот не можеше да наполни ниту две. Во дворот има 
само неколку фирми кои изложуваат земјоделска 
механизација, а не се одржа и традиционалното 
доделување награди во областа на винарството и на 
тутунската индустрија. Од македонските фирми велат дека 
не се заинтересирани да ги изложуваат производите. Како 
причина ги посочуваат скапиот изложбен простор, малата 

посетеност на саемот и немањето 
ефект по саемот.

"Годинава решивме да не 
учествуваме на саемот. Но, не ме 
зачудува фактот што нема ниту 
една друга винарница. Учеството 
нема ефекти од повеќе аспекти. 
Саемот е општ за аграрот, има 
мала посетеност и не се исплатува 
за толку малку луѓе да се 
учествува", вели Ѓорѓи Тренев, 
директор на винарницата "Бовин".

Според него, подобро е да се 
изнајдат алтернативни начини на 

презентација, за поголема популација, а не само за луѓе кои 
се од тој сектор. 

Од тутунските компании велат дека им е поевтино да 
стават билборди низ градот отколку да учествуваат на 
саемот.

НОВА СЛИКА ЗА АЕРОДРОМИТЕ ВО 
МАКЕДОНИЈА

Владата на Република Македонија, претставена од 
министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиевски, и 
турската компанија "ТАВ" минатата седмица свечено го 
потпишаа договорот за давање на концесија на 
аеродромскиот систем во Македонија. Министерот 
Јанакиевски истакна дека ова е прва концесија од ваков 
тип во државава, при што се инвестираат 200 милиони 
евра, а државата би требало да инкасира од 30 до 40 
милиони евра во наредните 20 години.

"Од денеска почнува 
да се создава нова слика 
за аеродромите во 
Македонија", додаде 
Јанакиевски.

Имено, 
модернизацијата на 
аеродромите треба да 
почне најдоцна за три 
месеци, при што за 
реконструкција на 

скопскиот аеродром се предвидени 20 месеци, 12 месеци 
за аеродромот во Охрид и 3 години за изградба на карго 
аеродромот во Штип. Согласно договорот турската 
компанија нема да стопанисува со карго аеродромот, затоа 
што станува збор само за градежен проект. По изградбата 
Владата треба да процени дали таа ќе оперира со него или 
ќе бара друг концесионер.

ПРОСЕЧНАТА ПЛАТА ДОСТИГНА 
15.808 ДЕНАРИ

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен 
во јули 2008 изнесува 15.808 денари. Според податоците 
на Државниот завод за статистика, просечната месечна 
исплатена нето-плата по вработен во јули 2008 е 
поголема за 10,5 отсто во однос на јули 2007.

Ваквото зголемување, според статистичките податоци, 
се должи пред сè на зголемувањето на просечната 
месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: 
градежништво (16,8 отсто), јавна управа и одбрана, 
задолжителна социјална заштита (13,6 отсто) и 
преработувачка индустрија (11,5 отсто).

Најголем пораст 
на просечната 
месечна исплатена 
нето-плата по 
вработен, во однос 
на претходниот 
месец, е забележан 
во секторите: 
градежништво (5,4 
отсто, хотели и 
ресторани (1,6 
отсто) и јавна 
управа и одбрана, 
задолжителна 
социјална заштита 
(1,5 отсто).

Во јули 2008 година, 8,8 отсто од вработените во 
Македонија не примиле плата што е за 3,1 отсто помалку 
во споредба со истиот период од претходната година. 

Просечната бруто плата по вработен исплатена во јули 
изнесува 25.739 денари.


