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Сивиот работник –  
Скриената економија и непријавениот труд во 

Македонија, Албанија и Косово 

Кратка анализа бр. 38, октомври 2016 

1. Вовед  
 Многу често зборови како „сива”, 

„подземна”, „неформална”, „непријавена”, 

„во сенка”, се користат наизменично со 

„скриена“ економија за да опишат еден и ист 

феномен, но од различна перспектива. Во 

текот на текстот, терминот „скриена“ ќе се 

користи за опишување на економски 

активности и практики кои се легални по 

својата природа, но не се пријавени на 

властите, за разлика од терминот „црна“ 

економија кој се однесува на нелегални 

активности и практики.     

Иако сите овие термини во себе носат 

негативна конотација, мора да се напомене 

дека на краток и среден рок скриената  

Клучни наоди 

 Високата стапка на невработеност (24% во 

Македонија, 15.9% во Албанија и 32.9% во 

Косово, втор квартал од 2016) е една од 

најзначајните индикации кои влијаат на 

зголемување на скриените економски 

активности и практики. 

 Главните интервенции при справување со 

непријавената работа, исто како и во 

повеќето Источно Европски земји, се при 

прекршување на Законот за работни односи. 

Мерките кои се однесуваат на подобрување 

на откривањето и репресивните мерки се 

доминантен пристап во овие земји. 

 Скриените плати се сеуште еден од 

најголемите проблеми, и подразбираат 

целосно или делумно непријавување на 

приходот. Ова е присутно кај речиси 

половина (44%) од вработените во 

Македонија (покачување од 40% во 2014), 

36% во Албанија и 37% од вработените во 

Косово. 

 Образованието е важно за манифестација на 

неформалната економија.. Само 56.8% од 

вработените со основно вработување во 

Македонија, 20.6% во Албанија и ниту еден 

во Косово имаат пишан договор за работа, 

во споредба со над 80% од вработените со 

високо образование. 

 
 
 

Работник во фабрика има втора работа како 

нерегистриран водоводџија за мало 

домаќинство; електричар мести нов бојлер и е 

платен во готово, а потоа не го пријавува 

приходот на даночните власти; ИТ 

професионалец, покрај својата минимална 

плата на која е пријавен добива дополнителна 

плата „во плико“; самохрана мајка на две деца, 

во корист на работодавецот се согласува да 

работи на договор на определено време, со цел 

да ја задржи својата работа и да ги покрие 

трошоците на домаќинството. Сите овие се 

примери или варијации на непријавена работа. 
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економија може да им помогне на општествата 

побрзо да заздрават од тешки економски кризи и 

транзиции, како на пример, од социјалистичка кон 

пазарна економија. Но на среден до долг рок ја 

Трошоци Придобивки 

За легитимни бизниси: 

Предизвикува нелојална конкуренција за легитимните бизниси. 
Охрабрува „натпревар до дното“ кога легитимните бизниси во 
натпревар со скриените бизниси започнуваат да ги користат 
истите механизми на скриените економски активности. 

Претставува плодно тло за 
тестирање на разни економски 
модели на бизнис старт апи. 

За непријавените бизниси: 

Загрозен раст заради немање на пристап до капитал, несигурна 
бизнис поддршка и немање можност за отворено 
рекламирање. 
Имаат поголем притисок да влегуваат во зделки со легитимните 
бизниси кои би ги злоупотребиле.  

Можат да ја испитаат (тестираат) 
одржливоста и исплатливоста на 
нивниот бизнис модел. 

За непријавените работници: 

Недостаток на пристап до кредитни и други финансиски услуги, 
делумно поради ограничената кредитна историја.  
Немање на пристап до работнички права (пример: минимална 
плата, платено отсуство, платено боледување, заштита од 
отпуштање.) 
Високи бариери за влез на формалниот пазар поради 
невозможноста да обезбедат историјат на претходни 
вработувања.  
Не можат да го обезбедат правото на државна пензија и други 
услуги кои ги обезбедуваат социјалните придонеси, и да 
пристапат кон разни пензиски модели.  
Недостаток на соодветен пристап до здравствени и 
безбедносни стандарди како и недостаток на можности за 
колективно преговарање и гласност на работникот.  

Извор на приход. 
 
Ги намалува бариерите за 
започнување на одредена работа 
затоа што голем дел од 
непријавената работа се врши за 
блиски социјални врски.  

За потрошувачите/клиентите: 

Недостаток на можности за користење на правни инструменти 
во случај работата да е неквалитетно извршена, недостаток на 
осигурување, гаранции во однос на извршената работа, и 
недостаток на сигурност дека сите  регулативи поврзани со 
здравје и безбедност при работа се соодветно проследени. 

Попристапни и поевтини продукти 
и услуги за потрошувачите. 

За владите: 

Предизвикува загуба на државни приходи како што се 
персоналниот данок, ДДВ, националното социјално и 
здравствено осигурување итн.  
Ја намалува достапноста на парични средства кои владите би ги 
користеле за постигнување на социјална интеграција и 
мобилност. 
Загуба на регулаторна контрола врз квалитетот на работите и 
услугите. 

Спречува понатамошна експанзија 
на тешки и комплицирани 
регулаторни режими. 

Табела 1 – Трошоци & придобивки од непријавената работа. Извор: Colin C Williams (2014) “Confronting the Shadow Economy: 
Evaluating Tax Compliance and Behaviour Policies” http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/europes-hidden-economy-how-
governments-can-bring-un  

http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/europes-hidden-economy-how-governments-can-bring-un
http://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/europes-hidden-economy-how-governments-can-bring-un
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загрозува социјалната заштита на работниците, ја 

зголемува нееднаквоста, нелојалната 

конкуренција и економската нестабилност.  

Во Европа постојат големи регионални разлики и 

разлики меѓу државите во однос на обемот, 

доменот и главните сектори на делување на 

непријавената економија, која според податоците 

на Еурофоунд во просек е околу 18% од БДП на ЕУ, 

варирајќи од 8% од БДП во Австрија до повеќе од 

30% од БДП во Бугарија. Непријавената работа 

најмногу преовладува во градежната индустрија, 

но исто така е широко распространета во 

домаќинските услуги, приватното обезбедување, 

индустриското чистење, земјоделството и 

угостителството.1 

 Политиката и економската поставеност на 

засегнатата држава неизбежно создава поттик, кој 

понатаму креира трошоци и придобивки за 

вовлекување во и/или занимавање со скриената 

економија (во Табела 1 види вообичаени трошоци 

и придобивки).  

                                                            
1 European Parliament News (02.02.2016) “European 
platform to tackle undeclared work.” пристапено 
19.07.2016 

Оваа компаративна кратка анализа претставува 

преглед на скриената економија, со фокусна 

непријавената работа и затајувањето данок во 

Македонија, Албанија и Косово, вклучувајќи ги 

главните причини и последици. Дополнително, 

претставува макроекономски преглед на главните 

карактеристики кои ја поттикнуваат и одржуваат 

скриената економија, а истовремено обезбедува 

контекст во вид на обработени податоци од анкети 

кои ги доловуваат перцепциите за ова многу 

важно прашање. Понатаму, анализата овозможува 

краток преглед во која насока се движи овој 

феномен, споредба меѓу овие три држави и кои 

мерки се преземени и треба да се преземат за 

справување со неа.  

2. Макроекономски фактори и пазарот на 

трудот  
Поставеноста на законот за работни односи, 

стапката на невработеност (и нејзините 

поткатегории), националниот даночен систем 

претставуваат една сложена мрежа на фактори 

кои го определуваат обемот и структурата на 

непријавената работа. Меѓутоа, затегнувањето на 

обрачот околу скриената економија е меч со две 

острици. Од една страна, доколку Владата и 

нејзините регулаторни тела имаат мала контрола и 

ја толерираат тоа предизвикува значајни загуби на 

приходи и следствено - влошување на квалитетот 

и квантитетот на јавни добра и услуги.  

Од друга страна, доколку Владата избрза со 

користењето негативни мерки (казнени мерки, 

подобро спроведување) за затегнување на 

обрачот околу скриената економија, тоа може да 

предизвика вистински и проблематични несакани 

ефекти: намалување на достапните приходи и 

повисоки трошоци за работа, кои ќе резултираат 

во намалена потрошувачка, извоз и БДП. Она што 

може да следи потоа е намалување на формалната 

вработеност на сметка на скриената вработеност, 

бидејќи компаниите тешко ја подобруваат 

ценовната ефикасност и продуктивноста. Според 

тоа, следењето и менаџирањето на скриената 

<http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-
room/20160129IPR11935/European-platform-to-tackle-
undeclared-work>  

“Подобрување на перформансите на владата 

за да ги постигне социјалните цели значи 

префрлање од економија на избегнување 

даноци без соодветна инфраструктура и 

неправилно таргетирани безбедносни мрежи 

на социјална заштита кон формална 

економија со висок степен на даночна 

дисциплина и со релативно мали но ефикасни 

безбедносни мрежи на социјална заштита. 

Сепак, поголем дел од овие реформи 

најверојатно нема да бидат успешни без 

драстично намалување на корупцијата и 

бирократската неефикасност.” (Alesina 1999) 

p. 229 

Извор: Bank of Albania, “Albania’s Informal Economy: An 
Impediment to Economic Development” (2001), пристапено 
07.10.2016 
<https://www.bankofalbania.org/web/pub/JanPeterOlters_240_1.pdf>  

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129IPR11935/European-platform-to-tackle-undeclared-work
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129IPR11935/European-platform-to-tackle-undeclared-work
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160129IPR11935/European-platform-to-tackle-undeclared-work
https://www.bankofalbania.org/web/pub/JanPeterOlters_240_1.pdf
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економија е балансирање помеѓу потребата за 

спроведување на сегашни и идни мерки и 

задоволување на сегашната потреба на 

целокупната економија, со цел да се обезбеди 

просперитет на општеството и да се воспостави 

долгорочен напредок.    

Висока стапка на невработеност, 

невработеноста на младите и долгорочната 

невработеност предизвикува неформално 

работење во Македонија. 

Најзначајниот и најотежнувачкиот индикатор кој 

се однесува на скриената економија во 

Македонија е променливата и висока стапка на 

невработеност од околу 24% (2К 2016). Екстремно 

високата стапка на долгорочната невработеност 

(81.6% од невработените во 2015) укажува дека 

голем дел од невработените мора да се 

занимаваат со некоја скриена активност за да 

постигнат основни услови за егзистенција. Овие 

непријавени работници  најверојатно се 

занимаваат во индустрии и услуги каде редовно се 

врши плаќање во готово. Тука се вклучуваат и 

занаетчиските услуги, зелените пазари итн. 

Високиот удел на овој сектор од скриената 

економија за егзистенција уште повеќе ја отежнува 

работата на Владата да се фокусира на други 

форми на непријавена работа, а без да ги наруши 

човековите права на претходната група. Многу 

студии потврдија дека непопустливото ниво на 

непријавена работа во Македонија е околу 34,9% 

од БДП.2   

Дискреција при применувањето на правилата 

поврзани со корупција има позначаен ефект врз 

неформалната економија во Албанија.   

                                                            
2 Williams, C.C., Baric, M. and Renooy, P. (2013) Tackling 
Undeclared Work in Macedonia. Dublin: Eurofound. 
3 Schneider, Friedrich, 2002, “The Value Added of 
Underground Activities: Size and Measurement of the 
Shadow Economies of 110 Countries all over the World,” 
Johannes Kepler Universitat Linz, Mimeo. (First version, 
June 2002). 
4 According to Schneider’s (2002) estimation method, the 
size of Albania’s informal sector is comparable to those in 
Lithuania (30.3 percent), Croatia (33.4 percent), Bosnia 

Невработеноста во Албанија не е толку сериозна 

како во другите две држави, меѓутоа е високо над 

просекот на ЕУ и ѐ 15.9% (2К 2016) и како таква  

секако дека може да биде извор на неформално 

работење. Постојат многу малку информации за 

големината на непријавената економија. меѓутоа, 

со користење на различни методи, проценката 

варира од 30% до 45% од БДП на Албанија, што и 

соодветствува со  проценката на Шнајдер3 и 

Албанскиот институт за статистика (ИНСТАТ), кој во 

2000 година ја проценува неформалната 

економија на 1/3 од БДП.4 Според МОТ, околу 27% 

од неземјоделските работници земаат плата како 

дел од неформалната економија, најмногу во 

градежништвото.5 

Високата стапка на невработеност на 

младите му штети на економскиот раст на 

Косово.  

Косово е држава со средно - ниско ниво на 

приходи која забележа благ економски раст од 

крајот на војната во 1998-1999. Има околу 1,8 

милиони жители и голема дијаспора која  живее 

во државите од Западна Европа. Според 

Програмата за развој на Обединетите Нации 

(УНДП), во моментов секој четврти Косовар живее 

во странство, а нивните девизни дознаки 

претставуваат една петина од Косовскиот БДП.6 Во 

однос на ова, економијата  во голем дел зависи од 

девизните ознаки од странство и постојаниот 

прилив на донаторска поддршка.7  

and Herzegovina (34.1 percent), Romania (34.4 percent), 
and Bulgaria (36.9 percent). 
5 International Labor Organization (ILO), “Albania Decent 
Work Country Programme Document 2008–2010” (2008), 
accessed 07.10.2016, 
www.ilo.org/public/english/region/eurpro/.../dwcp_alban
ia.pdf  
6 UNDP. Kosovo Human Development 2014. September 2014, p. 

v. 
7 World Bank. Republic of Kosovo: Kosovo Public Finance Review. 

June 2014, p. 1. 

http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/.../dwcp_albania.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/.../dwcp_albania.pdf
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Во споредба со соседите и Европските 

држави во однос на економскиот раст 

Косово заостанува. Во 2013 година имаше 

најнизок  бруто домашен производ (БДП) 

по жител од 2 900 евра.8 Во Југоисточна 

Европа, Косово има највисока стапка на 

сиромаштија и највисока стапка на 

невработеност од 30,9%.9 Според 

официјалните податоци, стапката остана 

над 30% во последните четири години. 

Проценките на Светска Банка укажуваат 

дека невработеноста е највисока меѓу 

младите и надминува 55%.10 Имајќи го 

предвид лошиот квалитет на образование 

и ограничените можности за работа, 

станува јасно дека е тешко за младите да 

се пробијат на пазарот на трудот. 

Следствено, многу од нив се занимаваат со 

ниско квалификувани работи и/или 

неформална економија. За многумина 

неформалниот сектор ја подрива 

националната економија и го 

оневозможува развојот. Според 

толкувањата на Институтот Риинвест за 

податоците на Светска Банка, стапката на 

невработеност во Косово надминува 30%, 

сивиот пазар достигнува 40% од БДП11 и 

нееднаквоста е на 26,7 (според 

коефициентот Џини за 2013 година).12 

Според тоа, државниот буџет годишно 

губи повеќе од 300 милиони евра (само 

пресметка за потенцијалниот ДДВ), кои 

можат да се искористат на друг начин за 

подобрување на квалитетот и квантитетот 

на јавните добра и услуги. Меѓу другите 

работи ова води и кон загуба на приходи, 

намалување на достапноста на бенефитите 

и правата на вработените.13 

                                                            
8 Ibid, p. ii. 
9 Ibid, p. 1. 
10 World Bank, The World Bank Group in Kosovo, Country 
Snapshot (2015). Accessed 07.10.2016  
<http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/do
cument/eca/Kosovo-Snapshot.pdf>     
11 Riinvest Institute, “To Pay or Not to Pay - A business 
perspective of Informality in Kosovo” (2013). 
<http://riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/BUSINESS_IN

FORMALITY_5mm_bleed_no_inside_ENG_FINALV_313964
38573.pdf>  
12 The World Bank GINI Index data (2006-2013), Accessed 
15.09.2016 
<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locatio
ns=XK>  
13 Colin C. Williams, "The undeclared sector, self‐
employment and public policy", International Journal of 

Методологија на анкетата 
ЦИКП/ИДМ/Д4Д анкета на популација 2016 

Податоците презентирани подолу се 
засновани на 3 методолошки идентични 
анкети на популација, демографски и 
регионално репрезентативни, спроведени во 
мај и јуни 2016 година во Македонија (1097 
испитаници), Албанија (1102 испитаници) и 
Косово (1100 испитаници).  Дополнително, 
презентирани се и резултати од истата 
анкета на популација спроведена во 
Македонија во Октомври 2014 година со цел 
споредбен поглед кон промените во овој две 
годишен период. Лице в лице вид на анкети 
на домаќинства е еден од директните 
методи за проценка на скриените економски 
активности кои во споредба со 
потрадиционалните индиректни методи 
(кои обично ја претставуваат скриената 
економија како % од БДП) нудат 
квалитативно различни и поразновидни 
информации.  Според наодите од анкетата 
Табела 1  го прикажува распоредот на 
примарните и секундарните занимања.  

Табела 1 - Percentage of respondents who reported to have 
primary and (different types of) secondary occupation. 
Source: CRPM/IDM/D4D population survey 2016 

 
MK AL KS 

Примарно занимање 50.9 54.5 50.7 

Секундарно платено 
занимање 

10.5 23.8 3.2 

Активности поврзани со 
производство во домот 

10.3 24.6 14.1 

Платени услуги дадени 
на пријатели/фамилија 

1.6 3.8 25.8 

Неплатени услуги 5.2 7 25.1 

 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Kosovo-Snapshot.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/Kosovo-Snapshot.pdf
http://riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/BUSINESS_INFORMALITY_5mm_bleed_no_inside_ENG_FINALV_31396438573.pdf
http://riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/BUSINESS_INFORMALITY_5mm_bleed_no_inside_ENG_FINALV_31396438573.pdf
http://riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/BUSINESS_INFORMALITY_5mm_bleed_no_inside_ENG_FINALV_31396438573.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=XK
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=XK
http://www.emeraldinsight.com/author/Williams%2C+Colin+C
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Многу автори (Loayza 1997, and Johnson, Kaufmann, 

and Shleifer, 1997) тврдат дека економиите кои 

имаат големи неформални сектори, како оние на 

Македонија, Албанија и Косово, имаат тенденција 

да бидат заглавени во магичен круг на ниско 

квалитетни јавни добра и висок степен на 

фискална евазија. Авторите анализирајќи 

значителен број на транзициски економии од 

Источна Европа и поранешниот Советски Сојуз  

имаат дојдено до сознание дека бизнисите 

значително реагираат на политизација на 

активностите на приватниот сектор и имаат 

тенденција на повлекување од формалниот 

сектор.14 Тоа значи дека без синхронизирани 

реформи за зајакнување на институциите кои го 

поддржуваат пазарот и макроекономската 

стабилност не се доволни за одржување на висок 

економски раст. Friedman (2000) дополнително ги 

потврдува нивните тврдења истакнувајќи дека 

токму селективното или дискреционо 

применување на правилата/владеењето на 

правото и корупцијата која произлегува како 

резултат на овој неефикасен систем, изгледа има 

поголем ефект15 врз големите неформални 

сектори, отколку повисокото маргинално даночно 

оптоварување, кое најчесто се наведува како 

главна причина.  

Годишниот индекс за глобална конкурентност на 

Светскиот економски форум во согласност со 

нивните 12 воспоставени столба/фактори (види 

График 1), делумно укажува на состојбата со 

јавните политики кои несомнено имаат влијание 

врз неформалната економија, од регионален и 

временски контекст. Македонија забележа 

влошување на индикаторите за 8 позиции (на 68 

место) во периодот 2016-2017. Најголем простор за 

подобрување може да се постигне во столбовите: 

инфраструктура, големина на пазарот, технолошка 

подготвеност и иновации. За разлика од 

                                                            
Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 11 Iss: 4, 
pp.244 – 257, accessed 28.09.2016 
<http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/1
3552550510603289>  
14 Johnson, Simon, Daniel Kaufmann, and Andrei Shleifer, 
(1997), “The Unofficial Economy in Transition” Brookings 
Papers on Economic Activity, No. 2, pp. 159-221. 

15 Friedman, Eric, Simon Johnson, Daniel Kaufman, and 
Pablo Zoido-Lobaton, (2000), “Dodging the Grabbing 
Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 
Countries,” Journal of Public Economics, Vol. 76 (June), pp. 
459-93. P.481. 

График 1 – Ранг листа на Македонија и Албанија на 
Глобалниот индекс на конкурентност (Global Competitiveness 
Index 2016-2017). Извор: Светски Економски Форум (World 
Economic Forum) http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-
2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf.   

http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13552550510603289
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13552550510603289
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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претходните години, а најмногу поради 

продолжената политичка криза, 

најпроблематичен фактор за бизнис во 

Македонија сега претставува политичката 

нестабилност. По неа следат пристапот до 

финансиски средства/капитал, несоодветно 

квалификувана работна сила и ниското ниво на 

работна етика на работната сила. Албанија, иако со 

понизок рејтинг од Македонија, ја подобри својата 

позиција за 13 места (80-та) и ги има истите 

проблеми за подобрување како и Македонија - 

инфраструктура, големина на пазарот, технолошка 

подготвеност и иновациите. Сепак, 

најпроблематичните фактори за водење бизнис 

во Албанија започнуваат со корупцијата, 

највисоко рангирана, а потоа следат даночните 

стапки, несоодветно квалификуваната работна 

сила, пристапот до финансиски средства/капитал, 

и уште еднаш, политичка нестабилност. Овие 

рангирања, по години, прикажуваат општа слика за 

потенцијалните или постоечките елементи на 

непријавена работа и даночно затајување и која им 

помага на истражувачите да ги таргетираат 

изворите и појавите на скриените економски 

активности. 

3. Непријавена работа – Анкетни 

податоци 

 

График 2 – „Дали имате писмен договор за вашата 
примарна работа?“ (Q.3). Извор: CRPM/IDM/D4D анкета 
2016 (популација). 

Приходите на речиси половина од вработените во 

Македонија се делумно или комплетно 

непријавени, а секој петти вработен во Косово и 

Албанија работи без писмен договор за работа. 

Писмените договори за работа се важни 

инструменти со кои вработените добиваат правна 

заштита согласно законот за работа и им 

обезбедува соодветна уплата на придонесите за 

социјално и здравствено осигурување.  Оттука 

немањето на писмен договор за работа 

претставува сериозен извор на несигурност за 

работникот и може да биде поттик за негово 

вклучување во различни скриени економски 

активности како што е непријавената работа, но и 

е поттик за работодавците за вклучување во 

активности на нелојална конкуренција која е исто 

така може да биде дел од скриената економија. 

Меѓународната организација за труд (МОТ) исто 

така заклучува дека “Во просек, во споредба со 

формалните работници, неформалните работници 

имаат пониски приходи, имаат помали шанси да 

имаат корист од разни економски можности и 

правна заштита, и имаат помали можности да ги 

употребат своите економски права и колективниот 
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глас.”16 График 2 прикажува дека 9% од сите 

Македонски работници со примарно 

вработување работат без договор за работа (во 

споредба со 7% во 2014), и воопшто не им се 

исплаќаат социјалните и здравствени придонеси.  

Процентот на овие вработени во Албанија и 

Косово е двојно поголем од тој во Македонија и 

е 17% и 21% согласно. Новите податоци сугерираат 

дека процентот на скриени плати/приходи е 

сеуште најакутниот проблем. Користејќи ги 

апсолутните вредности од График 2 од 

категоријата „Без договор“ и нивно соединување 

со податоците во График 4 индицира дека   

процентот на скриени плати/приходи е сеуште 

најакутниот проблем. Приходите на речиси 1/2 

вработени во Македонија (44% во споредба со 

40% во 2014), 36% во Албанија и 37% во Косово се 

делумно или комплетно непријавени.17   

Секундарната/дополнителна работна дејност 

речиси исклучиво се врши бе договор за работа.  

Кога се работи за вработените кои покрај 

примарната извршуваат и секундарна/ 

дополнителна работна дејност, вклучително и 

само-вработените, ситуацијата е уште 

позагрижувачка затоа што огромно мнозинство 

(околу 90%) од нив во Македонија и Косово 

работат без писмен договор за работа. Во 

случаите кога постои договор за работа тоа се 

договори на дело, авторски договори или други 

видови на привремени договори за работа. 

Албанија иако со подобри резултати во споредба 

со останатите 2 земји има сеуште висок процент 

односно 55,6% од  вработените ја извршуваат 

својата секундарна/дополнителна работна дејност 

без писмен договор за работа (вклучувајќи ги и 

само-вработените).  

Согласно претходно искажаното, социјалните 

придонеси за дополнителната работна дејност не 

                                                            
16 ILO (2013) Labour inspections and undeclared work in 
the eu. Accessed on 25.08.2016 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_dialogue/---
lab_admin/documents/publication/wcms_220021.pdf> 
17 Процентите се добиени преку соединување на  
апсолутните вредности од График 2 од категоријата 

се исплаќаат во околу 80% од случаите во 

Македонија и Косово и 39% во Албанија (види 

График 3). Исто така, здравственото осигурување 

не се исплаќа за 77,3% од вработените со 

дополнителна работна дејност во Македонија и 

100% од нив на Косово.  

 

График 3 – „Кој ги плаќа вашите придонеси за социјално 
осигурување? (Q.13)” Извор: CRPM/IDM/D4D анкета 2016 
(популација). 

Работењето секундарна/дополнителна 

работна дејност се карактеризира со 

екстремно ниски нивоа на исплати на 

социјалните и здравствените придонеси како и 

персонален данок на приход.  

Албанија повторно, и во овој случај, котира 

подобро од другите земји што може да се поврзе 

со различниот систем на плаќање на придонесите 

за социјално и здравствено осигурување каде 

компаративно ги немаат платено своите 

придонеси само 1/3 од работниците со 

дополнителна/секундарна работна дејност. 

„Без договор“ (прашање Q3 од прашалникот) и нивно 
соединување со податоците во График 4 (прашање 
Q7А од прашалникот) со коешто се добиваат подесени 
вредности за делумно или целосно непријавена плата 
на вработените со и без договор за работа на ниво на 
држава. 
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Приближно 60% од испитаниците од Македонија 

и Албанија, и речиси 90% од работниците на 

Косово се изјасниле дека не го пријавуваат 

приходот од дополнителната работна дејност и 

следствено не плаќаат никаков персонален данок 

на доход.   

 

График 4 – „Кој е износот на платата врз основа на кој ви се 
исплаќаат придонесите за социјално осигурување од 
страна на вашиот работодавец?“ (Q.7A). Извор: 
CRPM/IDM/D4D анкета 2016 (популација). 

Имањето или немањето на писмен договор за 

работа не го прикажува целосниот спектар на 

скриено вработување. Како што е прикажано во   

График 4 разликите помеѓу износите на плати 

пишани во договорите за работа и реално 

исплатената плата (преку плата во ‘плико’ или 

разни видови на привремени договори за работа) 

исто така обезбедува интересни податоци кои 

инспекторите и министрите за трудова политика 

можат да ги искористат со цел да ги подесат 

мерките кои целат кон сузбивање на 

непријавениот труд. Како што е прикажано во 

графикот погоре, од тие кои имаат писмен 

договор за работа на повеќе од 1/3 (37.3%) од 

вработените  во Македонија, околу ¼ (22.7%) во 

Албанија и 1/5 (20.5%) на Косово им се исплаќаат 

придонеси за социјално и здравствено 

осигурување на износ на плата кој е помал од 

реално примената плата. Ситуацијата во 2016 

година во Македонија е за нијанса полоша од 2014 

година. Додека во Македонија и Албанија само 

на половина од вработените им се исплаќаат 

плати кои всушност фигурираат во нивните 

договори за работа на Косово ситуацијата е малку 

подобра со тоа што 66.1% од вработените ја 

потврдуваат оваа добра практика. Разликата 

помеѓу Македонија и Абанија, и Косово повторно 

може да е поврзана со фактот дека на Косово 

работодавците не се правно обврзани да им ги 

уплаќаат придонесите за здравствено 

осигурување на своите вработени. 

Негативните перцепции за државното 

социјално и здравствено осигурување ги 

поттикнуваат вработените кон 

неформалност 

Проценувајќи го нивото на сложување со различни 

изјави поврзани со скриената економија станува сé 

појасно дека моменталното ниво на задоволство 

со платата им е многу поважно на работниците 

отколку долгорочната сигурност која доаѓа со 

регуларно платени социјални и здравствени 

придонеси. Конкретно во Македонија дури 22.1% 

одговориле дека порадо би биле непријавени 

работници со повисока плата отколку пријавени 

работници со пониска плата, 22.7% во Албанија и 

само 7% во Косово. Косоварите имаа попозитивни 

перцепции во однос на формалната економија и ја 

0.7%

10.6%

2.2%

6.6%

13.9%

66.1%

1.3%

12.9%

7.0%

17.4%

15.7%

45.6%

0.7%

0.0%

29.3%

12.0%

8.0%

50.0%

0% 20% 40% 60% 80%

ДРУГО

НЕ ЗНАЕ/НЕ Е СИГУРЕН

ВРЗ ОСНОВА НА 
МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ИАКО 

РЕАЛНАТА ПЛАТА Е ПОВИСОКА

ВРЗ ОСНОВА НА 
МИНИМАЛНАТА ПЛАТА КОЈА Е 

И РЕАЛНАТА ПЛАТА

ВРЗ ОСНОВА НА ИЗНОСОТ ВО 
ДОГОВОРОТ ИАКО РЕАЛНАТА 

ПЛАТА Е ПОВИСОКА

ВРЗ ОСНОВА НА ИЗНОСОТ ВО 
ДОГОВОРОТ КОЈА Е И 

РЕАЛНАТА ПЛАТА

MK 16 АЛ 16 КС 16



Бр. 38 КРАТКА АНАЛИЗА            Октомври 2016 

10 
 

гледаат како постабилна опција на долг рок и 

подоходовна од аспект на пензиско осигурување.  

 
График 5 – Ниво на (Не)согласување со изјавата ‘Порадо би 
бил непријавен работник со повисока плата отколку 
пријавен со пониска плата’ (Q MK11 E). Извор: 
CRPM/IDM/D4D анкета 2016 (популација). 

Од друга страна несогласувањето со изјавата е 

солидно во сите 3 земји и се движи од 65.3% од 

вработените во Македонија (во споредба со 58.6% 

во 2014), 58.5% во Албанија, до високи 69.1% во 

Косово.  

Не  случајно, образованието игра важна улога во 
обликувањето на перцепциите, идните одлуки, и 
достапните работни позиции во контекст на 
специфичниот сегмент на пазарот на труд и 
неговите елементи на понуда и побарувачка. 
Податоците силно индицираат дека 
образованието игра значајна улога во 
поседувањето или не поседувањето на писмен 
договор за работа кое е евидентно гледајќи ги 
податоците низ призмата на разните нивоа на 

                                                            
18 Причината може да биде фактот дека од анкетниот 
примерок од Косово само 9% од испитаниците се 
изјасниле дека имаат завршено основно образование 
или помалку од тоа. Од нив речиси сите се 

завршено образование на работниците.   

 

График 6 - Процент од вработените кои имаат писмен 
договор за работа согласно нивото на образование % (Q3 vs 
Q.D3). Извор: CRPM/IDM/D4D анкета 2016 (популација). 

Ова е само еден од многуте патокази за 

регулаторните тела кои можат да ги искористат за 

да одредат каде се потребни повеќе ресурси за 

зголемување на ефикасноста за детекција на 

непријавени работници но исто така за да ги 

зголемат таргетираните образовни мерки на 

локално и национално ниво. 

Податоците покажуваат забележителни разлики 

во однос на нивото на завршено образование на 

работниците каде што само 56.8% во Македонија, 

20.6% во Албанија, и ниту еден од работниците со 

основно образование во Косово18 не поседуваат 

писмен договор за нивната примарна работа. 

Ситуацијата со работниците со високо 

образование дополнително ја истакнува важноста 

на образованието за тоа дали ќе имаат писмен 

договор за работа и дури 90.5% од работниците во 

Македонија со високо образование, 88.9% во 

Албанија и 78.3% во Косово поседуваат писмен 

договор за работа (види Error! Reference source 

not found.). Иако не е изненадувачки, податоците 

покажуваат дека веројатноста работникот да 

поседува писмен договор за работа расте согласно 

неговото ниво на завршено образование кое што е 

далеку подраматично кога работниците 

невработени или имаат само 
дополнителна/секундарна работа за која немаат 
договор за вработување 
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преминуваат од завршено основно кон средно 

образование. 

Доколку ги поврземе податоците од претходното 

прашање ( График 5) со вкупните месечни приходи 

на домаќинствата, имаме дополнителен поглед 

кон поттикот за прифаќање на непријавена работа 

и/или даночна евазија (види 7). Помеѓу 67% и 72% 

од македонските работници не се сложуваат со 

изјавата дека порадо би биле непријавени 

работници со повисока плата отколку пријавени со 

пониска плата додека помеѓу 22% и 17% од нив се 

сложуваат со изјавата независно од нивото на 

приходи на домаќинствата. Ова претставува 

големо подобрување од 2014 година 

(израмнување на кривите за 

сложување/несложување) особено кај 

домаќинствата со помали приходи кои се движат 

до 20.000 МКД  (до 325 ЕУР). За илустрација, само 

42% од македонските работници во 2014 година 

не се согласувале со изјавата.   

Работниците од Косово во 2016 година навидум 

следат слични перцепции како тие во Македонија 

во 2014 година коешто оди во прилог на 

аргументот дека проблемот на непријавена работа 

е во голема мера поврзано со високите нивоа на 

сиромаштија и е всушност механизам на 

преживување и справување кој го користат 

индивидуалците со цел да скрпат крај со крај со 

средствата и можностите со кои располагаат.  

График 7 – Македонија, Албанија и Косово, (Не)согласување 
со изјавата ‘Порадо би бил непријавен работник со повисока 
плата отколку пријавен со пониска’ и месечни приходи на  
ниво на домаќинство (Q. D27B vs. MK11E). Извор: 
CRPM/IDM/D4D анкета 2016 (популација). 

 

 

 

Во секој случај, овој вид на ставови и консеквентно 

однесување во линија со тие ставови го зголемува 

ризикот на економски најранливите групи да 

станат поранливи во услови кога ќе им биде 

потребен некаков вид на безбедносна мрежа за 

социјална заштита. 

Прогресивниот/пропорционален даночен модел 

имплементиран без соодветни позитивни 

мерки кои би дале поттик на работниците со 

високи приходи да го пријавуваат својот труд и 

да го плаќаат својот данок е осуден да 

произведува поттик за скриени економски 

активности, односно даночна евазија.  

Податоците за Албанија од друга страна 

прикажуваат поразлична приказна. Генерално тоа 

што очекуваме да видиме во графиците е крива на 

несогласување која има нагорен, позитивен тренд 

(од лево кон десно), и крива на согласување која 

има надолен, негативен тренд. Ова е во линија со 

фактот дека албанските работници кои живеат во 

домаќинства со месечни приходи до 728 ЕУР се 
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согласуваат и не се согласуваат на нивоа слични 

како тие на Македонија и Косово. Но, нивото на 

согласување со изјавата се намалува од 65% на 

61% за подоходовните работници кои живеат во 

домаќинства со месечни приходи од над 728 ЕУР. 

Можно е да постојат повеќе поврзани фактори кои 

се во различна мера одговорни за оваа разлика но 

еден од нив може да биде поврзан со фактот дека 

од 2014 година Албанија го поништи рамниот 

данок на приход од 10% и воведе прогресивен 

данок на приход од 13% на приходи кои се движат 

помеѓу 220 и 950 ЕУР како и 23% данок на приход 

на вработени со приходи над 950 ЕУР.19 

Прогресивниот данок на приход е дополнителен 

даночен товар кој може да даде поттик на 

вработените со повисоки примања да развијат 

негативен однос кон формализирање на 

бизнисите кое понатаму може да ги доведе кон 

барање на различни начини на избегнување на 

пријавување на нивните економски активности 

како и поттик за даночна евазија иако се доволно 

доходовни за да ги извршат своите обврски и да ги 

платат своите даноци. Наодите кои ќе бидат 

презентирани во следната кратка анализа за 

скриената економија и даночната евазија во 

Македонија, Албанија и Косово ќе обезбедат 

дополнителен контекст и податоци за можната 

врска помеѓу горенаведените но и други фактори.   

4. Заклучок  
Непријавената работа е една од главните 

манифестации на скриената економија која засега 

лица кои доаѓаат од различни социо-економски 

средини. Во исто време таа се карактеризира со 

широк спектар на можни негативни сценарија од 

социјални тензии, растечка нееднаквост и 

нерамномерни приходи до корупција и 

криминални активности. Иако Македонија и 

Албанија  имаат ЕУ кандидатски статус додека 

Косово го има потпишано ЕУ Договорот за 

стабилизација и асоцијација сите три земји се 

карактеризираат со повисоко ниво на 

невработеност од европскиот просек од 9,6% 

                                                            
19 Invest in Albania веб страна, Краток преглед на 
Албанскиот даночен систем. Пристапено 05.10.2016 
<http://invest-in-albania.org/taxation-system/>  

(Април, 2015), и консеквентно високи нивоа на 

непријавена работа кои одредени истражувања, 

кои се бават со директни методи, ја имаат 

проценето на над 30% од БДП во трите земји и 

растечка нееднаквост.  

Високата стапка на невработеност (24% во 

Македонија, 15.9% во Албанија и 32.9 % во 

Косово во К2 2016) е една од најзначајните 

индикации кои влијаат на зголемување на 

скриените економски активности и практики.  

И покрај најновите наоди кои индицираат 

поголема ефикасност на таканаречени ‘меки’ 

мерки сепак сеуште главните интервенции при 

справување со непријавената работа, исто како и 

во повеќето Источно Европски земји, се случуваат 

при прекршување на Законот за работни односи. 

Иако постојат добри практики каде што владите 

користат мерки кои се однесуваат на 

подобрување на откривањето/таргетирањето 

сепак репресивните мерки се сеуште доминантен 

и најзастапен пристап во овие земји. 

Скриените плати се сеуште еден од најголемите 

проблеми, и подразбираат целосно или делумно 

непријавување на приходот. Ова е присутно кај 

речиси половина (44%) од вработените во 

Македонија (покачување од 40% во 2014), 36% во 

Албанија и 37% од вработените во Косово. 

Значајни 9% од вработените во Македонија, ја 

извршуваат својата основна работа без писмен 

договор за работа (во споредба со 7% во 2014) и 

не им се платени социјални придонеси за 

вработување. Процентот на вакви работници во 

Албанија и Косово е двоен и изнесува 17%, 

односно 21% од сите вработени. Бројките кои се 

однесуваат на секундарното вработување се многу 

повисоки. 40% од работниците со секундарно 

занимање во Албанија и над 80% во Македонија и 

Косово работат без писмен договор и не им се 

http://invest-in-albania.org/taxation-system/
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плаќаат придонеси за социјално и здравствено 

осигурување. 

Образованието има влијание на непријавената 

работа. Само 56.8% од вработените со основно 

образование во Македонија, 20.6% во Албанија и 

ниту еден во Косово имаат писмен договор за 

нивната работа, во споредба со над 80% од 

вработените со високо образование. 

На повеќе од 1/3 (37.3%) од вработените во 

Македонија, ¼ (22.7%) во Албанија и 1/5 (20.5%) 

во Косово од страна на работодавците им се 

исплаќаат придонеси за социјално осигурување на 

сума пониска од онаа која реално ја добиваат. 

Дополнителната работа е критична имајќи превид 

дека околу 90% од вработените со дополнителна 

работа во Македонија и Косово (со исклучок на 

Албанија) немаат писмен договор и само мал дел 

од нив самите си исплаќаат придонеси и 

персонален данок. 

Оваа куса анализа пренесува само мал дел од 

податоците кои ја опишуваат динамиката на 

скриената економија во Македонија, Албанија и 

Косово, со акцент на непријавената работа. Сите 

аспекти на непријавена работа презентирани тука 

имаат за цел да служат како патоказ за 

истражувачите и креаторите на политиките кои 

работат во оваа област, за подобро да ги насочат 

политиките и механизмите со цел справување со 

скриените економски тенденции, истовремено 

водејќи грижа да ги пресретнат потребите на 

најранливите категории граѓани во општествата. 

Следната куса анализа ќе се однесува на анализа 

на динамиката на даночното прикривање во трите 

земји и како тоа се одразува и на политиките, како 

и рамката на де/мотивирачки политики креирана 

на патот кон креирањето политики.  

Да заклучиме, иако постои тенденција 

непријавените работници и нивните економски 

активности да се означуваат како „лоши“, треба да 

се биде свесен дека „ ... во реалноста тоа е 

                                                            
20 Mema, Fatmir and Zef Preci (2003), “Comments on: 
Hidden Economy a Barrier for a Sustainable 
Development”, Fourth Conference of Bank of Albania "The 

природна и не испровоцирана реакција на 

неможноста на формалната економија да ги 

задоволи потребите на еден дел од членовите на 

општеството.“20 

Albanian Economy: Progress and C 2003, Saranda, Series 
of books on scientific conferences, 63-69. P. 63. 


