МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА
РЕАЛЕН СЕКТОР
Табела бр.1 Бруто домашен производ
Извор на податоците за бруто домашниот производ (БДП) е Државниот завод за статистика на
Република Македонија (ДЗСРМ). Пресметката на БДП базира на податоци од годишните сметки од
Централниот регистар, од статистичките истражувања на ДЗС, од Министерството за финансии, УЈП и
од други извори.
Бруто домашниот производ (БДП) по тековни цени (според производствен метод) е финален производ
на производната активност на резидентните производни единици и претставува збир на бруто
додадената вредност од одделни институционални сектори или одделни дејности, по основни цени,
зголемен за данокот на промет (односно ДДВ) и царините, а намален за субвенциите на производи
(што не се распределени по дејности).
Податоците за БДП по производен метод прикажани по сектори се според Националната
класификација на дејности - НКД.
Табела бр.2 Цени
Извор на податоците за цените е ДЗСРМ.
Просечните месечни цени на мало, нивната динамика и структурата на личната потрошувачка се
основа за пресметка на индексот на трошоците на животот (Consumer price index - CPI).
При изборот на производите за следење на цените на мало се земаат предвид само оние производи
кои имаат значајно учество во прометот на мало. Под цени на мало се подразбираат цените по кои
трговијата на мало, индивидуалните производители и вршителите на услугите ги продаваат
производите и услугите на крајните потрошувачи. Во цените е вклучен и ДДВ.
Индексот на трошоци на животот се пресметува врз база на посебно групирана листа на производи и
услуги од личната потрошувачка на неземјоделските домаќинства и просечните месечни цени на мало
на тие производи и услуги, односно нивните индивидуални индекси на цени, пондерирани со
структурата од индивидуалната потрошувачка. Од јануари 2007 година структурата на индексот на
трошоците на животот е проширена за две нови категории: „Ресторани и хотели“ и „Останати услуги
неспомнати на друго место“.
Цените на производителите на индустриски производи - ЦПИП (Producer price index-PPI) се следат во
Месечниот извештај за цени на производители на индустриски производи, Ц.41 кај 200 претпријатија
од областа на индустријата во Р. Македонија. Изборот на претпријатијата се врши според нивното
значење во вкупното производство.
Продажна цена на производителите на индустриски производи е цената според која производителот ги
продава своите производи на редовните купувачи на домашниот пазар, во најголеми количества
франко натоварено во вагон (камион) во местото на производителот, или цената по која
производителот врши пресметка со други производители во прометната сфера. Во оваа цена влегува
регресот, ако продавачот го остварува според прописите, а од цената се одбива трговскиот рабат и
попустот (каса сконто и др.) што продавачот му го одобрува на купувачот. Во цената не влегува ДДВ.

Од јануари 2001 година индексот на ЦПИП се обработува според Националната класификација на
дејностите.

Табела бр.3 Индекс на индустриското производство
Извор на податоците за индустриското производство е ДЗСРМ. Податоците за индустријата се
прибираат преку месечни извештаи што ги доставуваат претпријатијата евидентирани во областа на
индустријата, како и деловните единици кои се занимаваат со индустриска дејност, а се наоѓаат во
состав на индустриските претпријатија.
Врз основа на податоците од месечните извештаи се пресметуваат индексите на производство.
Со годишниот извештај за индустријата до 1998 година и месечниот извештај за индустријата до 1999
година, податоците се прибираа според Единствената класификација на дејности - ЕКД, а од 1999
година, односно 2000 година, соодветно, прибирањето на податоците врз база на споменатите
извештаи се врши според Националната класификација на дејности - НКД.
Индексот на физички обем на индустриско производство се пресметува врз основа на
производството, т.е. по чиста дејност, со распоредување на производите во соодветната гранка. За
пресметување на индексот се користат:
- просечното месечно готово производство и структурата на производството во базната година;
- вкупно месечно производство во тековната година;
- номенклатурата на производи за месечниот извештај за индустриското производство;
- пондерациони коефициенти за секој производ;
- пондерациони фактори што ја изразуваат структурата на производството, т. е. учеството на секоја
гранка во вкупното индустриско производство на Република Македонија.

Табела бр.4 Вработеност и продуктивност во целата економија
Извор на презентираните податоци за вработеноста е Анкетата за работна сила (АРС) на ДЗСРМ.
АРС е најсеопфатно истражување на економската активност на населението и нивните демографски,
образовни и други карактеристики во меѓупописниот период. Анкетата се спроведува на целата
територија на Р. Македонија, врз база на примерок од 10.000 домаќинства (7.200 домаќинства до 2003
година) или 1,8% од вкупниот број домаќинства во земјата. До 2003 година АРС се спроведуваше
годишно, а од 2004 година се спроведува континуирано неделно во тек на цела година, а обработката
се врши квартално и годишно. Единици на набљудување се лица на возраст од 15 до 79 години и
домаќинствата. АРС се изработува врз база на меѓународни препораки (ILO и Eurostat). Применети
класификации: Национална класификација на дејности и Национална класификација на занимања.
Работоспособното население го сочинуваат сите лица на возраст од 15 години и повеќе.
Работоспособното население се дели на активно население и неактивно население.
Активното население (работна сила) ги опфаќа вработените и невработените лица.
Неактивно население ги опфаќа следните лица:
- ученици и студенти
- пензионери
- домаќинки
- издржувани лица (од друго лице, од државата или од друг приход како рента, камата).

Продуктивноста во економијата се пресметува во НБРМ, врз база на податоци од ДЗСРМ за вкупниот
БДП и вкупниот број на вработени во економијата (според Анкета за работна сила), на квартална
основа.

Табела бр.5 Плати
Податоците за исплатените нето и бруто плати по вработен базираат на месечни извештаи од
деловните субјекти во приватна и друга (општествена, државна, задружна и мешовита) сопственост со
различни дејности во Република Македонија. Податоците ги изготвува ДЗСРМ.
Нето платите се однесуваат на просечните примања во месецот по работник, остварени за работа со
полно, покусо и подолго работно време (прекувремена работа). Вкупно исплатените нето плати
опфаќаат и надоместок на нето платата од средствата на претпријатието (или друго правно лице) за
годишен одмор, државни празници, платено отсуство до 7 дена, платено отсуство за стручно
усовршување, за боледување до 21 ден, надоместок за време поминато на вежби по покана од
надлежен државен орган, цивилна заштита, и сл.
Бруто платите ги опфаќаат исплатените нето плати за извештајниот месец, платениот персонален
данок и платените придонеси за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, за вработување,
професионално заболување и за водостопанство.
Почнувајќи од мај 2001 година податоците за платите се објавуваат според Националната
класификација на дејности-НКД. Од јануари 2009 година со примената на концептот на "бруто плати"
настанаа структурни промени во податоците за бруто-плати поради вклучувањето на надоместоците за
храна и превоз во платите.

Табела бр.6 Буџет на Република Македонија (Централен буџет и буџети на фондови)
Податоците за буџетот ги изготвува Министерството за финансии на Република Македонија.
Буџетот на Република Македонија ги инкорпорира централниот буџет и буџетите на вонбуџетските
фондови.
Централниот буџет, кој се однесува на централната власт, ги опфаќа основниот буџет, буџетот на
самофинансирачки активности и буџетите на заеми и донации.
Во вонбуџетски фондови спаѓаат: Фонд за ПИОМ, Фонд за здравствено осигурување, Агенција за
вработување и Фонд за патишта.

Табела бр.7 Индекс на цени на станови
Индексот на цените на становите1 е изготвен од страна на НБРМ за територијата на Скопје. Индексот е
изготвен врз основа на податоци кои се однесуваат на огласите за продажба објавени од агенциите
коишто се занимаваат со промет со недвижности. Пресметката на индексот е направена преку
хедоничкиот метод, а фреквенцијата на индексот е со квартална динамика.
Хедоничките ценовни индекси се базираат врз хедоничките ценовни модели, според кои цената на
еден производ е функција којашто произлегува од неговите карактеристики. Цената на станот е
функција којашто произлегува од големината на станот, населбата во која се наоѓа, катот, од тоа дали
станот има централно греење и од тоа дали станот е нов.
Основната предност на хедоничкиот метод при конструкцијата на ценовните индекси во однос на
конвенционалните методи (кои се темелат врз следењето на цената на еден ист производ низ време) е
експлицитното препознавање на влијанието на квалитетот врз цената. Оттука, хедоничките индекси
овозможуваат пресметување на чистата промена во цената, односно промена во цената којашто не е
резултат на подобрувањето на производот. Токму заради ова, овие ценовни индекси најчесто се
пресметуваат за производи коишто рапидно се менуваат - високотехнолошките производи,
компјутерите, автомобилите, но и становите.
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Користената методологија детално е објаснета во Давидовска-Стојанова Б., Јовановиќ Б., Кадиевска-Војновиќ М., Рамадани Г.,
и Пертровска М., (2008): Цените на недвижностите во Република Македонија, Работни материјали, НБРМ.

