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Вовед

Во Вашите раце е десеттото из -
да ние на Ревијата за социјална по -
лити ка, која иако слави скромен ју-
билеј, сме таме дека дава голем
при  донес кон развивање на кри ти -
чките дебати за социјалната по ли -
тика. Од претход ни от број, Реви-
ја  та започна да ги обја  вува трудо -
ви те двојазично (на маке донски и
ан глиски јазик), што влија е ше на
зго лемување на регионалниот и ме -
ѓународниот интерес за неа. Така,
во овој десетти по ред број, кој ја
обработува проблематиката на со-
цијалните трансфери, избра ни се
пет авто ри од различни др жа ви,
преку чии текс тови добиваме спо-
редбен регионален и меѓународен
преглед за спецификите и предиз-
виците во доменот на социјалните
трансфери.

Воведниот текст (Захариев) ги
ра з гледува социјалните трансфе -
ри од перспектива на нивно реаги-
рање во услови на глобална еко-
ном ска криза. Авторот посебно се
осврнува на специфичното влија -
ние на кризата и социјалните транс -
фери врз ранливите категории во
Бугарија, како Ромската и Турската

Introduction

With this tenth issue of the Jour-
nal of Social Policy, we mark a mo -
dest jubilee, and we believe our
Journal contributes significantly to
the development of critical social
policy debates. Starting from its pre -
vious issue the Journal began pub-
lishing its works bilingually (in Mace-
 donian and English langua ge), thus
raising the regional and internati onal
interest. Hence, in this tenth issue,
the main topic - social transfers is
presented by five authors from differ-
ent countries, whose papers offer
comparative regional and in ter na ti -
onal overview of the speci fics and
challenges in the field of social
transfers.

The introductory text (Zahariev)
elaborates on social transfers from
perspective of their response in
con  ditions of global economic cri-
sis. The author reflects specifically
on the impact on crisis and social
transfers on vulnerable categories
in Bulgaria, such as the Roma and
Turkish population. Perceived in the
long run, the author points out that

7



популација. Гледано долгорочно,
авторот истакнува дека актуелни -
от систем на социјални транс фе -
ри во Бугарија не нуди инструменти
за адекватно соочување со сиро-
маштијата и социјалната исклуче-
ност. Тру дот кој ги анализира соци-
јалните трансфери од аспект на
нив ното вли ја ние врз развојни те не -
еднаквости (Пеј ков ски), освен што
дава темелен теоретски прег лед на
дефинициите, на ви до вите и уло ги -
те на социјалните транс фе ри, исто
така се осврнува и на нив на та спе-
цифичност во Република Ма кедо -
нија. Авторот констатира де ка со -
ци јалните трансфери во це лина
по зитивно влијаат на економскиот
раст и на јакнење на социјал на та
ко хезија во општеството. Наредни -
от текст (Бе ја ковиќ) гово ри за уло-
гата на социјалните транс фери врз
намалување на сиромаштијата,
пре ку примерот на Хр ват ска. Во те -
оретската рамка, авторот дава пре -
цизни подел би на ви довите и спе -
цификите на одделни соци јал ни
трансфери. Во продолжение, врз
база на поголем број квантитатив -
ни индикатори, авторот ја отслику -
ва ефикасноста на социјални те
тран сфери во Хрватска споредбе -
но со ос та натите држави во Европ -
ската Унија. Во заклу чни те согле-
дувања, авторот ја истак ну ва не -
оп ходноста од соод ветно насочу-
вање на социјалните тран сфери,
нивно мониторирање но и зајакну -
ва ње на улогата на локалните вла-

the current system of social trans-
fers in Bulgaria fails to offer instru-
ments for adequately challenging
poverty and social exclusion. The
paper which analyses social trans-
fers from the perspective of their
impact on development inequa lities
(Peykovski), in addition to providing
a thorough theoretical overview of
definitions, types and roles of social
transfers, also reflects on their speci -
fics in the Republic of Ma cedonia.
The author concludes that social
trans fers as a whole have positive
impact on economic growth and
boo sting social cohesion in the so-
ciety. The following text (Bejako vic)
speaks of the role of social trans fers
on poverty reduction, through the
Croatian example. The author pro -
vi des, in a theoretical framework,
pre cise divisions of types and spe -
cifics of separate types of social
transfers. Subsequently, based on
number of quantitative indicators,
the author depicts the efficiency of
social transfers in Croatia compa -
red with the other EU-member sta -
tes. In conclusion the author high-
lights the indispensability of ade -
qua te targeting of social transfers,
their monitoring but also strength-
ening of the role of local authorities
in social protection of the most vul-
nerable citizens. The text which re-
flects the Serbian experience (Pejin

8

Ревија за социјална политика, год 6, бр. 10, Скопје, август 2013



сти во социјалното обезбедување
на најранливите граѓани. Текстот
кој ги пренесу ва искуствата од Срби -
ја (Пејин Стокиќ), го анализира вли -
ја ни ето на два значајни социјални
трансфери – се меј на та финанси -
ска под дрш ка и детските бенефи -
ции. Авторката истакнува дека иако
постои консензус во Србија дека
адекватноста на социјалните тран -
сфери не е соодвет на, сепак пре -
зе мените ле гислативни промени
не придонесуваат за суш тински про-
мени во сек торите на соци јалната
заштита, ниту пак за повисоко по-
зиционирање на со  ци јалните пра-
шања на политичката агенда. Пос-
 лед ниот текст (Токстокоро ва), за ра -
з лика од сите останати, дава осврт
на соци јалните дивиденди на миг-
рантите, кои за разлика од соци -
јалните тран сфери кои можат да ги
користат сите членови на семеј -
ството на мигранти те, претставу-
ваат соција лен капитал во форма
на немоне тар ни придобив ки стек -
на ти за вре ме на работата над вор
од сопствената зем ја. Врз база на
анализа на содржина, но и терен-
ско истражување кое вклу чу вало
полуструктуирани интервјуа и фо -
кус групи, авторката ги претста ву -
ва Украинските искуства на миг -
ран ти те, истакнувајќи дека спо -
менатиот стек нат нематеријален
транс на ционален капитал служи
за прене сува ње на механзимите
на социокул турна про мена не само
во транс националните семејства,

Stokic), analyses the impact of two
significant social transfers: family fi-
nancial support and child benefits.
The author points out that despite
the consensus in Serbia that social
transfers are inadequate, the under -
taken legislative changes have not
substantially contributed to changes
in the social protection field, nor for
a higher positioning of social issues
on the political agenda. The final text
(Tokstokorova), unlike all others,
re fl ects on the social dividends of
migrants, which unlike the social
transfers which can be used by all
family members of migrants, repre-
sent social capital in form of non-
mo netary benefits acquired du ring
work outside the country of origin.
Based on content analysis and field
research which included semi-struc -
tured interviews and fo cus groups,
the author presents experiences of
Ukrainian migrants, indicating that
the mentioned gained non-material
transnational capital serves to trans -
fer mechanisms of the socio-cultu -
ral change not only in transna tio- nal
families but also wider, in the Ukra -
i nian society.

The Journal includes a short
sum mary of the more significant
events in the social field which hap-
pened since the previous issue was
printed, which, to our opinion, will
be interesting for our readers.
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туку и поши роко во Украин ското оп -
штество.

Во Ревијата вклучен е и кус ос -
врт на неколку поважни настани во
соци јалниот домен, кои се случија
во пе ри одот по излегувањето на
прет ходната Ревија за социјал на
полити ка, а кои сметавме дека ќе
бидат од интерес на читателите на
Ревијата.

Надевајќи се дека и овој број ќе
го задржи Вашиот професионален
интерес, Ве поздравувам и покану-
вам за учество со Ваш труд во не -
кои од на ред ните броеви на Реви-
јата за соци јална политика.

Срдечно,

Маја Геровска Митев
Главен уредник

Hoping that this issue will also
capture Your professional interest,
I invite Your contribution with pa-
pers and works in some of our co -
ming editions of the Social Policy
Journal.

Maya Gerovska Mitev
Editor in chief
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СОЦИЈАЛНИТЕ ТРАНСФЕРИ 
ВО ВРЕМЕ НА 

ЕКОНОМСКИ ПРОБЛЕМИ: 
ПРИМЕРОТ НА БУГАРИЈА 

Бојан Захариев, 
Институт отворено општество 
во Софија, Бугарија, 
програмски директор

Резиме

Оваа статија нуди преглед на
тоа како системот на социјалните
трансфери во Бугарија одговорил
на макроекономските шокови пре-
дизвикани од глобалната економска
криза. Разгледани се неколку ка на -
ли за трансфер на шоковите, со ос -
врт на кон крет но то влијание врз ром-
ската и турска та популаци а, кои се
посебно ранли ва категори ја. Основ-
ните податоци кои се искористени
произлегуваат од па нел анкетата за
мониторинг на кризата, ор ганизи ра -
на во три наврати и спро ве дена од
Светската банка и Инсти тутот отво-
рено општество во Софија, но, исто
така, се користени и дру ги податоци
од неколку испи ту ва ња на Нацио-
налниот институт за статистика.

Улогата на социјалните тран с -
фе ри треба да се разгледа во по -
ши рок политички контекст, бидејќи

SOCIAL TRANSFERS 
IN TImES OF 

ECONOmIC dISTRESS: 
ThE ExAmPLE OF BULgARIA

Boyan Zahariev, 
Program director 
at Open Society Institute
Sofia, Bulgaria

Abstract

The article looks at how the sys-
tem of social transfers in Bulgaria
responded to the macroeconomic
shocks coming from the global eco-
nomic crisis. Several channels for
the transfer of shocks are discus -
sed looking at the specific impact on
the Roma and Turkish populations,
which are particularly vulnerable.
The main data used come from three
waves of a panel crisis moni to ring
survey carried out by the World Bank
and the Open Society Institute – Sofia
but other sources such as data from
several surveys of the Natio nal Sta-
tistic Institute are used as well.

The role of social transfers needs
to be examined in a broader policy
context, as the response of the sys-
tem can only be understood at the

11
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одговорот на системот може да се
разбере един ствено во рамки на
по долгите трен дови во обликува-
њето и прекро ју  вањето на систе-
мот на социјални трансфери, кон
по мош во замена за работа и инте -
ракцијата на овој сис тем со оста на -
тите политики кои се клу чни за на-
малување на социјални те разлики,
како што се даночната и политика -
та на вработување, како и регула-
тивите на пазарот на трудот.

Глобалната економска криза
беше како стрес-тест за слабостите
во по ли тиките на социјалната кохе-
зија и по себ но во делот на социјал-
ните транс  фери. Главниот заклучок
е дека вли ја ни ето на релативната
сиромаштија во Бу гарија беше уме-
рен, споредено со меѓународните
околности, пред сè заради пензис-
киот систем, со мал удел и од дру -
ги те социјални тра н сфери. Стап ка-
та на лицата со ризик од сиромаш -
ти ја дури и незначително се нама -
ли, но ова не беше резултат на не -
какви реални подобрувања, туку на
фактот што овој индикатор не ја
при ка жува реално сиромаштијата
во време на рецесија. Во долгорчна
сми сла, сегашниот систем на соци -
јални транс фери во Бугарија не нуди
ни ка кви инструменти за соодветен
одговор на си ромаштијата и соци -
јалната исклу ченост.

Излезот на Бугарија од економ -
ска та криза се покажа дека е на
подолг рок од оној што било кој го
оче кувал на почетокот. Бугарија, за

background of the longer trends in
the shaping and reshaping of the
system of social transfers towards
a workfare approach and the inter-
action of this system with other poli-
cies, which are key to lowering social
disparities such as taxation, employ -
ment policy and the labour market
regulation.

The global economic crisis wor k -
ed as a stress test for the weak nes -
ses in social cohesion policies and
the social transfers in particular. The
main conclusion is that its impact on
relative poverty in Bulgaria was mo -
de rate in international comparison
due mainly to the pension system
and with very little contribution from
other social transfers. The at-risk-
of-poverty rate even somewhat de-
creased but this was not due to any
real improvement but to the fact that
this indicator is not very good for
capturing poverty in times of reces-
sion. On the long run however the
current system of social transfers in
Bulgaria does not offer any instru-
ments to adequately address poverty
and social exclusion.

Bulgaria’s exit from the econo -
mic crisis proved to be longer than
anyone could expect at the begin-
ning. Bulgaria, unlike many of the EU
countries, was following a policy of
pre-emptive austerity. Dismantling
parts of the social protection system
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разлика од мно гу земји на Европ -
ската Унија, следела политика на
превентивно штедење. На пушта -
ње то на делови од системот на со-
цијална заштита било една од сра -
тегиите за излез од криза та. Ова,
можеби, не е вистинскиот пат за фа -
ќа ње чекор со водечките ЕУ зем ји-
член ки од гледна точка на квали-
те тот на живот.

Клучни зборови: социјални
транс фери, економска криза, ром-
ска и турска популација, релатив -
на сиромаштија.

Сегашниот систем 
на социјални бенефиции 
во Бугарија
– изглед и обликување

Политиката на социјални тран -
сфе ри во Бугарија претрпе многу из-
мени во изминатите 20 години. Пред
1989 го ди на, Бугарија имаше многу
централизиран и патерналистички
систем на социјал на заштита, несо-
одветен со ус лови те на пазарната
економија (Шопов: 2012).

Пред воведување на сегашни -
от систем, политиката претрпе мно -
гу измени во чиј тек мораше да се
разрешат многу важни дилеми по -
врза ни со филозофијата на соци -
јал ните бенефиции.

1. Кои критериуми се потребни за
доделување социјални бенефиции?

was part of the strategy to exit from
the crisis. This may not be the right
way to catch up with the lead ing EU
countries in terms of the quality of life.

Keywords: social transfers, eco -
nomic crisis, Roma and Turkish popu -
lation, relative poverty.

The current system 
of social benefits in Bulgaria
– how it looks like 
and how it took shape

The policy of social transfers in
Bulgaria has gone through many
changes over the last 20 years. Be-
fore 1989 Bulgaria had a very cen-
tralized and paternalistic system of
social support, which was unsuited
for market economy conditions
(Shopov: 2012).

Before the existing system took
shape it went through many changes
in the course of which important
dilemmas concerning the philoso-
phy of social benefits had to be re-
solved.

1. What should be the criteria
for giving social benefits?
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2. Какви видови социјални бе -
нефи ции треба да има?

3. Како да се утврди износот и
како истиот да се усогласува?

4. Кој треба да управува со до -
делу вањето на социјалните бене-
фиции?

Бугарскиот систем на социјал на
заштита никогаш не го користел кон -
цептот на домаќинство. Од почето-
кот на 90-тите години од минатиот
век, со употреба на тестот на основ -
ни средства, се земаат поединци и
домаќинства за дефинирање на тоа
кој може да биде ко рисник на систе-
мот на социјална заштита.

Првите дефиниции за целта на
системот на социјална заштита, со
не кол ку измени, во основа важат до
денес. Сегашната регулатива за со -
ци јал ната заштита ги дефинира ли-
цата со право на социјални бене-
  фи  ции, како: „бугарски граѓани, до-
маќинства и нив ни членови кои за-
ради: здра вствени, возрасни и со-
ци јални око лности и дру ги причини
вон нивна контрола, не се во мож -
ност да ги задо волат основните жи-
вотни потреби со сопствен труд или
приходи од имот, или со поддршка
од оние кои се закон ски обврзани да
обез бедуваат таква поддршка“ (За -
кон за со цијална зашти та, член 2(3)).

Од самиот почеток на новиот си -
стем на социјална заштита се дефи-
нирани три вида на бенефиции:
ме се чни социјални бенефиции, дру -
ги по вре ме ни бенефиции и наменски
на до место ци, од кои нај важен е на -

2. What kinds of social benefits
should be given?

3. How to determine and update
the amount?

4. Who should manage the de-
livery of social benefits?

The Bulgarian system of social
protection never used the concept
of house hold. Since the beginning
of the 90-ties of last century individ-
uals and families have been used
to define who should be the benefi-
ciaries of the social protection sys-
tem and set the core means tests.

The first definitions of the aim of
the social protection system have
essentially survived until today with
few modifications. The current so-
cial protection legislation defines
those who are entitled to receiving
social benefits as ‘Bulgarian citizen,
families and cohabiting persons,
who due to health, age, social cir-
cumstances and other reasons be-
yond their control, are unable to pro-
 vide for their own basic living ne ces-
 sities either with their labour or income
from property or with support from
those who by law are obliged to ex-
tend such support’ (Social Protec-
tion Act, art. 2(3)).

Since the very beginning of the
new social protection system three
types of benefits were defined –
monthly social benefits other occa-
sional benefits and targeted allo -
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до мес токот за гре ење кој е достапен
во грејната се зо на и продолжува да
игра клучна улога во бугарскиот си-
стем на социјална заштита. Послед-
ниот клучен додаток, кој е единстве -
ниот со до ста широк обем, е детски -
от додаток. Во моментов, системот
на соци јална заштита пра ви разлика
помеѓу додатокот за од гледување на
дете до 1 година, кој е значително
по висок, и дода токот за одгледува -
ње деца до 18 или 20-годишна воз-
раст доколку го про дол  жиле своето
образование во сред но училиште.

На почетокот на 90-тите години
од минатиот век имало обиди за
гаранти рање на социјалните тран -
сфери, со нивно изедначување со
минималната плата. Но, оваа иде -
ја била бргу напу штена и оттогаш
ви сината на социјалните бенефи-
ции во пракса се утврдува од Вла-
дата секоја година.

Во однос на механизмите за до-
делување на социјалните бенефи-
ции, ис тите се дистрибуираат од
страна на децентрализирани еди-
ници на централната Влада – упра-
вите за соци јал на помош при Аген -
цијата за социјална помош, со која
раководи Министер ството за труд и
социјална политика. Имало куси пе-
риоди кога социјалните бенефиции
биле менаџирани од оп шти ните, но
системот бргу се вратил кон, во тоа
време, централизираните механиз -
ми на доделување, кои се цвр сто
вте мелени во традицијата. Како и
да е, во Бугарија општините се мно -

wances, the most important of which
is the heating allowance, which is
gi ven in the cold season and conti -
nues to play a key role in the Bulga -
rian system of social protection. The
last key benefit, which is the only one
with a rather large scope are the child
benefits. Currently the social pro -
tec t ion system distingu ishes between
benefits for raising children up to 1
year, which are significantly higher
and benefits for raising children up
to 18 year or up to 20 twenty years if
they continue their education in se -
con dary school.

At the beginning of the 90-ties of
last century there have been at-
tempts to guarantee social transfers
by lining them to the minimum sa -
lary. This idea was dropped quick ly
and the size of social benefits since
then is in practice determined by the
government each year.

As far as the delivery mechanism
is concerned social benefits are di -
stri buted by deconcentrated units
of the central government – the so-
cial assistance directorates of the
Social Assistance Agency un der the
Ministry of Labour and Social Poli cy.
There have been short periods in
which social benefits were mana -
ged by the municipalities, but the
system quickly retur ned to the cen-
tralized mechanisms of delivery,
which are firmly ground ed on tradi-
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гу зависни од субвенциите од цен -
трална та Влада, посебно кога ста-
нува збор за, таканаречените, деле-
гирани услу ги кои се испорачуваат
на општинско ниво, но се финанси-
рани од централната Влада, обично
врз основа на стандардите по глава
на жител. Само неколку од најголе-
мите општини мо жат да си дозволат
додавање на зна чителни фон дови
од сопствените приходи како под-
дршка на услугите и функциите кои
тие ги сметаат за при оритетни.

Уделот на, таканаречените, па -
сив ни мерки на пазарот на трудот,
споредено во европски рамки, во
Бугарија е многу низок (Цанов: 2008,
99). Овој пристап може да произ -
легува од неразбирањето дека пред
да се „активира“ одредено лице,
тоа треба прво да ги задоволи соп-
ствените основни потреби. Нискиот
удел на пасивни мер ки на пазарот
на трудот значи дека ли цата треба
да добиваат што е можно помали
трансфери. Состојбата во која за-
паѓаат ранливите лица не се смета
за структурен проблем, туку за нив -
на сопствена вина, што ја оправду -
ва филозофијата на поддршка во
замена за работа како активација.

Верувањето промовирано со
Лисабонската стратегија – дека со-
цијалната инклузија и економскиот
развој се зајакнуваат меѓусебно,
ни когаш не заживеа во Бугарија и
може да се сме та за сосема забора -
вено. Всушност, тоа и никогаш не
било суштински дел на вооблику-

tion. Municipalities in Bul garia are
very dependent on sub sidies from
the central government, especially
the so called delegated services,
which are delivered at municipal
level but funded by the central go -
vernment usually based on per ca -
pita standards. The biggest muni ci-
palities which are only few in num-
ber can afford to add substantial
funds from their own revenues to
support services and functions they
consider a priority.

The share of the so-called pas-
sive measures on the labour market
in Bulga ria is also very low compa -
red to the European (Цанов: 2008,
99). This approach can also be tra -
ced to the lack of understanding that
before a person gets „active“ she/he
needs to have her/his basic needs
addressed. The low share of passi ve
measures on the labour market
means that persons should get as
little transfers as possible. The situ-
ation in which vulnerable persons
end up is not perceived as a struc-
tural problem but as their own guilt,
which provides the justification for a
workfare philosophy of activation.

The belief promoted in the Lis-
bon strategy – that social inclusion
and economic development rein-
force each other never took real
ground in Bulgaria and can now be
considered completely forgotten. It
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вањето на социјалната заштита во
Бугарија и нејзините полити ки на
социјална инклузија. Клучни от став
на бугарската политичка ели та се
одрази врз реформите спроведени
од владите кои доаѓале од разли -
чни стра ни на политичкиот спектар,
а тоа е де ка социјалната инк лу зија
е луксузна активност која може да
си ја дозволат, главно, „богатите“
зем ји. Гла  в  ните двигатели на еко-
номскиот развој се ниските даноци
и ниските јавни расходи.

Во овој преглед ќе се осврнам,
главно, на основната алатка за га-
рантирање на минималните прихо -
ди во бугарската политика на со -
ци јална заштита: месечните соци -
јални бенефиции, надоместокот за
греење и дет ски те додатоци. Овие
три вида социјал ни трансфери пре-
тставуваат јадро на бугарскиот си-
стем на социјална заштита.

За разлика од останатите соци -
јал ни трансфери, големината и обе-
мот на пензиите се значајни од ма  -
кро еко номска гледна точка и игра -
ат важна улога во намалувањето
на сиромаштијата. Зголемувањето
на пензиите од средината на 2009
год. е единствената безбедносна
мрежа за многу бугарски домаќин-
ства, кои че сто не ги сочинуваат
само пензионе ри, помагајќи им да
не западнат во уште подлабока си-
ромаштија заради влијани ето на
глобалната економска криза. Дру-
гите социјални трансфери имаат
маргинална улога како безбедно -

actually never became an essential
part of the making of Bulgarian so-
cial protection and social inclusion
policies. The key belief shared by the
Bulgaria political elite reflected in
the reforms carried out by a range of
governments from different parts of
the political spectrum, is that social
inclusion is a luxurious activity, which
can be afforded mainly by „rich“
countries. The main drivers of eco-
nomic development are low tax es
and low public expenditures.

In this overview I will focus mainly
on the basic GMI tool in Bulgarian
social protection policy – the monthly
social benefits, the heating allow -
ance and the child benefits. These
three types of social transfers rep-
resent the core of the Bulgarian so-
cial protection system.

Unlike other social transfers the
size and scope of pensions is signif-
icant from a macroeconomic point of
view and they play a much more im-
portant role in poverty reduction. An
increase in pensions in the middle of
2009 has been the only safety net
for many Bulgarian house holds not
necessarily composed of pensioners
alone, against falling into even deeper
poverty due to the impact of the glo -
bal economic crisis. Other social
transfers have played a margi nal
role as safety net, which can be ex-
plained by the philosophy of the Bul-
garian social protection system.
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сна мрежа, што може да се обја сни
со фи лозофијата на бугарскиот си -
с тем на социјална заштита.

Пристапот кон пензиите и оста-
натите социјални трансфери зачи-
телно се разликува. Пензиите се
третираат како „заслужен“ приход.
Сегашните пен зионери уплаќале
придонеси во текот на нивниот ра-
ботен век и затоа „за служуваат“ да
добиваат соодветни пензии. Опште -
ството не е во состојба цело сно да
обезбеди соодветни пензии заради
економските турбуленции и многу
неповолните демографски трен до -
ви, но би требало. Ситуаци јата со
ли цата кои примаат издр ш ка врз
друга основа е сосема различна.
Ос вен пензиите, сите видо ви на со -
цијал ни трансфери се сметаат како
нешто што се дава незаслужено.
Значи, сосема е легитим но да се
дава онолку колку што Владата сме -
та дека е соод ветно, туку само онол -
ку колку остана ло откако ќе се извр -
шат другите рас хо  ди кои имаат по-
голем приоритет. Оваа филозофи -
ја одлично ги опи шу ва и објаснува
податоците за големината на соци -
јалните трансфери во Бугарија во
последните 15 години.

Дефиницијата за Минималниот
загарантиран приход (МЗП) во Бу-
гарија е дадена во Законот за соци -
јал  на заштита на Бугарија, според
која ста нува збор за „законски утвр -
ден износ кој се користи како основа
за дефинирање на социјал нат а по -
мош, со цел га рантирање на прихо-

Approaches to pensions and
other social transfers have differed
significantly. Pensions were treated
as a „deserved“ income. The current
pensioners have made their contri-
butions through their working life so
they „deserve“ to receive adequate
pensions. Though the society is un-
able to fully provide for adequate
pensions due to the economic tur-
bulences and very unfavourable de -
mo graphic trends, it ought to. The
situation with people receiving in-
come support is completely differ-
ent. All kinds of social transfers
be yond pensions are considered
as something which is given but not
deserved. So it is perfectly legitima -
te to give only as much as the cur-
rent government considers appro -
priate; only as much as it is left on
the balance after considering most
other expenditu res, which have high -
er priority. This philosophy describes
and explains very well the data on
the size of social transfers in Bulga -
ria in the last 15 years.

The current Bulgarian definition
of the Guaranteed Minimum Income
is pro vided in the Social Assistance
Law, which says that it is a „legally
defined amount used as a basis for
defining social assistance with the
aim of guaranteeing a minimum in-
come to meet the basic living needs
of people according to their age, fa -
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дите за задоволување на основни -
те животни потре би на лица та, со-
одветно на нивната: воз раст, семеј-
на, здравствена и имотна состој ба
(Закон за социјална заш ти та од
2012, став 1.10 oд До полнител ни те
одредби). Месечниот износ на Зага-
рантираниот минимален приход е
утврден од Влада та и служи како
ос нова за дефинирање на износот
на сите социјални бенефиции (За -
кон за социјална заштита од 2012,
член 12(3)). Значи, не е поврзан со
офи цијалната линија на сиромаш-
тија, иако Владата може да го земе
предвид прагот на сиромаштија кога
го дефинира истиот. Во пракса тој
ретко се менува. Влада та, на 1 ја -
ну ари 2009 год., го измени месечни -
от износ на МЗП и го утврди на 65
лева (околу 33€). Претходно, МЗП
не беше изменет од средината на
2005 год. и изнесува ше 55 лева.

Таканаречената разлика од ми-
нималниот приход претставува МЗП
помножен со одреден коефициент.
Коефи циентите се разликуваат за
разли чни лица и домаќинства. Ли-
цето оства рува право на социјална
помош докол ку приходот на него-
вото семејство за претходниот ме -
сец бил понизок од ра з ликата од
ми нималниот приход. Доколку тоа
е случај, лицето ја при  ма разликата
како бенефиција. 

Табелата наведена подолу со -
др жи коефициенти за пресметува -
ње на раз ликата од минималниот
приход.
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mily situation, health and wealth (So -
cial Assistance Act: 2012, para 1.10
of the Supplementary provisions). The
monthly amount of the Guaranteed
Minimum Income is defined by the
government and serves as a basis
for defining the amount of all social
benefits (Social Assis tan ce Act: 2012,
art 12(3)). Therefore, it is not linked
to the official poverty line, although
the government may consider the
poverty threshold when defi ning the
GMI. In practice, the GMI is rarely
changed. The government ap proved
an updated monthly amo unt of the
Guaranteed Minimum Inco me (GMI)
as of 1 Janu ary 2009, which was 65
BGN (around 33 euro). Befo re that,
the guaranteed minimum income had
remained unchanged at 55 BGN
since the middle of 2005.

The so-called differentiated mi -
nimum income is the GMI multipli -
ed by certain coefficient. Coeffici ents
are different for different persons
and families. The person entit led to
a benefit receives it if the in co me of
his/her family for the previous month
is lower than the differentiated mini -
mum income. If this is the case the
person receives the difference as a
benefit.

The current table with coeffici -
ents fo the calculation of the differ-
entiated minimum income is given
below.
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Лице постаро од 75 години кое живее само
Person over 75 living alone 165,00 107,25 288,00 187,20

Лице постаро од 65 години кое живее само
Person over 65 living alone 140,00 91,00 274,80 178,62

Лице постаро од 65 години (над 70 год.) кое живее само
Person over 65 (over 70 for the heating allowance) 100,00 65,00 183,60 119,34

За обата партнера кои живеат заедно
For each of the partners living togerther 66,00 42,90 144,00 93,60

За лице кое живее со друго лице или со семејство
For a person living with another person or a family 66,00 42,90 201,60 131,04

Лице на возраст до 65 години кое живее само
Person up to 65 living alone 73,00 47,45 210,00 136,50

Лице со намалена работоспособност од 50% или над 50%
Person with an impaired work ability of 50% or more than 50% 100,00 65,00 183,60 119,34

Лице со намалена способност за работа од 50% 
или над 50% кое живее само
Person with an impaired work ability of 50% 
or more than 50% living alone

100,00 65,00 249,6 162,24

Лице со намалена способност за работа од 70% 
или над 70%
Person an impaired work ability of 70% or more than 70%

125,00 81,25 223,2 145,08

Лице со намалена способност за работа од 90% 
или над 90%
Person with an impaired work ability of 90% or more than 90%

125,00 81,25 274,8 178,62

Дете до 16 години или до 20 години ако оди во училиште
Child up to 16 years, up to 20 years if it goes to school 91,00 59,15 157,2 102,18

Дете од 7 до 16 години ако не оди во училиште
Child up to 16 years, up to 20 years if it goes to school 20,00 13,00 157,2 102,18

Самохран родител на дете/деца до 3 години 
(до 18 години за надоместот за греење)
Parent looking alone after a child/children up to 3-years 
(up to 18 years for the heating allowance)

120,00 78,00 249,6 162,24

Самохран родител на дете/деца до 16 години 
(до 20 години ако детето оди во училиште)
Parent looking alone after a child/children up to 16 years 
(up to 20 years if the child goes to school)

100,00 65,00 249,6 162,24

За бремени жени 45 дена пред породувањето 
и за родител кој одгледува дете помало од 3 години
For pregnant women 45 days before birth and for a parent 
looking after a child less than 3-years old

100,00 65,00 183,6 119,34
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Табела 1. Разлика од минималниот 
приход користена во тестот на приход 
за различните групи поддржани од систе-
мот на социјална заштита во Бугарија.

Table 1. The differentiated minimum 
income used in the means tests for 
the various groups supported by 
the social protection system in Bulgaria. 



Освен тестот за основни прихо -
ди, кандидатите за социјална по мош
мораат да ги исполнат и следниве
кри те риуми:

- Да имаат само едно живеали -
ште не поголемо од една соба за
едно ли це; две соби за домаќинство
од два или три члена; три соби за
че ти ри чле но домаќинство; за чети ри
или повеќечлено домаќинство, жи-
веалиштето не смее да е поголемо
од четири соби; за секое лице кое
жи вее во домаќинство - една соба;

- Не смее лицата да бидат реги -
стри рани како трговци-поединци и
не смее да поседуваат капитал или
претпри јатие;

- Лицата не смеат да имаат по -
ба рувања, влогови или акции во
бан ка во вкупна вредност која над -
минува 500 лева за секој член на
семејството, со исклучок на влади -
ни обврзници или акции од колек-
тивната приватизација;

- Не смее да поседуваат било
ка ков движен или недвижен имот
кој би бил извор на приход, со ис-
клучок на соп ственост за лична се-
којдневна упо треба за лицето или
семејството;

- Не смее да има договор за из -
дрш ка или нега во замена за транс -
фер на имот. Овој критериум не се
примену ва во случаи кога негата ја
пружаат: студенти, невработени,
лица со инвалидитет или лица над
работоспособната возраст.

На социјалната заштита во Бу-
гарија отпаѓа помал дел од БДП спо -
редено со европскиот просек.

Along with passing the means
test the applicants for social benefits
and their families must also meet
the following criteria:

- The housing they dwell in must
be the only one they possess and
must not exceed one room per per-
son; two rooms for a two or three
member household; three rooms for
a four member household; for four
member household or more the
housing must not exceed 4 rooms;
one room for each member living
with the family. 

- They should not be registered
as sole traders and should not own
any company capital;

- They should not possess tak-
ings, bank deposits or shares with
a total value exceeding 500 leva
per each family member with the
exception of government bonds or
shares from mass privatization;

- They should not possess any
movable or immovable property
which can be a source of income
with the exception of the property
used by the person or the family;

- They should not be party to a
sustenance or care contract in ex-
change for property transfer; this
criteria does not apply in cases when
the caregivers are students, unem-
ployed, above working age or peo-
ple with disabilities;

Social protection receipts in Bul-
garia account for a small share of the
GDP compared to the EU averages.
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Chart 1. Social Protection Receipts
share in the gdP

Графикон 1. Удел на социјалната
помош во вкупниот БДП

Chart 2. Real gmI growth in Bulgaria
1998-2011

Графикон 2. Реален раст на МЗП 
во Бугарија во периодот 1998-2011

Извор: Еуростат                                                                                                           Source: Eurostat

Извор: Национален институт за статистика
(Шопов: 2012), сопствени пресметки

Source: National Statistic Institute and 
(Шопов: 2012), own calculations

реален раст на МЗП

Европска Унија
(27 земји)

Бугарија



Ако го погледнеме реалниот
раст на МЗП од 1998 година, може
да увидиме дека тој, практично, во-
општо и не пораснал. Постојано
флу ктуира околу истиот основен из -
нос. Годините кога истиот бележел
пораст, на Графиконот јасно се вид -
ливи како скокови.

Тој останал на 30 лева, или око -
лу 2€, со цените од 2008 год. Ова
об јаснува зошто во моментов Бу-
гарија го има најнискиот износ на
социјални трансфери во однос на
стандардот на потрошувачката моќ.
Графиконот да ден подолу го пока-
жува обемот на бугарските со ција -
лни трансфери споре дено со оста -
натите две најсиромашни зем ји на
ЕУ – Романија и Латвија.

We see here that the real GMI
has practically not shown any growth
since 1998. It has continually fluc tu -
ated around the same basic amount.
The years of growth can be clearly
seen on the chart as peaks.

The real GMI stayed at the level
of 30 leva or about 2 euros in 2008
prices. This explains why currently
Bulgaria has the lowest amount of
social transfers in PPS. The chart
below shows the size of Bulgarian
social transfers compared to the
other two poorest EU countries –
Romania and Latvia.
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Извор: Еуростат                                                                                                                  Source: Eurostat

Chart 3. Social transfers measured in
PPS in Bulgaria, Latvia and Romania
(2005-2010)

Графикон 3. Социјалните трансфери
во однос на стандардот 
на потрошувачката моќ во Бугарија,
Латвија и Романија (2005-2010)

Бугарија

Латвија

Романија



Рестриктивните тестови за ос-
новните приходи и дополнителни -
те усло ви за стекнување право на
социјална помош се главната при-
чина за многу ниската покриеност
со месечна соци јална помош и на-
доместокот за гре ење во Бугарија.
Ако се погледнат дополнителните
услови, не е тешко да се разбере
зошто нивното користење води кон
исклучување од системот на соци -
јалните трансфери на многу дома-
ќинства на кои им треба помош.
Освен што се пречка за социјална -
та инклузија, тие немаат многу сми -
сла ниту од економска гледна точ-
ка. Може да се увиди дека за стекну -
вање со пра вото на социјални бене -
фиции, едно лице не смее да биде
регистрирано како трговец-поеди-
нец. Повеќето од микробизнисите
во Бугарија се регистри ра ни како
трговци-поединци. На пример, тоа
може да биде сопственик на мал
дуќан. Приходите на многу тр говци
-поединци со мали бизни си може -
би се блиску до линијата на сиро -
маштија дури и во времето на еко -
номски просперитет. За врем е на
рецесијата, малите бизниси иску -
си ја големи потешкотии, па мо раа
дури и да се затвораат. Во такви
околности, бугарската регулатива
бара трговецот-поединец да ги сно -
си сите трошоци за згаснување на
регистрацијата на фирма та, пред
да добие било каква помош. Подоц -
на, доколку се појави нова шанса за
отпочнување на биз нис, лицето пак

Restrictive means tests and re-
strictive additional conditions to be-
come entitled to social benefits are
the main reason for the very low co -
verage of the monthly social bene-
fits and the heating allowances in
Bulgaria. Looking at the additional
conditions it is not difficult to under-
stand why their use leads to the ex-
clusion of many needy households
from the system of social transfers.
Apart from acting as an impediment
to social inclusion they do not make
much sense from an economic point
of view either. We see that in order
to be entitled to social benefits a per -
son should not be registered as a
sole trader (or one-man business).
The majority of micro businesses in
Bulgaria are registered as sole tra -
ders, such as example an owner of
a small shop, for example. Many sole
traders having small businesses may
live with incomes close to the po ver -
ty line even in times of economic
prosperity. During the recession such
small businesses experienced se-
vere difficulties or even had to close
down. In such circumstances the
Bul ga rian regulation requtrader to
incur all the costs for cancelling the
registration before getting any sup-
port. Later, in case the person wishes
to start a new business he has to
bear the costs – administrative fees
and time loss – for a new registration.
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треба да ги плаќа сите трошоци -
административни трошоци, изгу-
бено време, за нова регистрација.

Друг пример за непотребно ре -
 трик тивни услови е поседувањето
на движен или недвижен имот, ос -
вен доколку не е за лична употре -
ба. Домаќинствата кои поседуваат
куќа со повеќе соби отколку бројот
утврден со за  кон, немаат право на
социјални бенефиции. Се претпо-
ставува дека дополнителниот про-
стор може да биде извор на при -
ход и се остава на соци јалниот ра-
ботник да направи исклучок докол -
ку утврди дека тоа не е слу чај. Но,
нема правила врз кои таквата од-
лука може да се заснова и остану -
ва на тоа како му е наложено на
со ци јалниот работник да реагира,
во зависност од тоа дали има сред -
ства на располагање или нема.
Според овие услови, во „лицето од
улица“ законодавецот очигледно
гледа богат човек со голем имот,
кој го измамува системот и добива
социјална помош. Во пракса, овие
правила многу повеќе се во прилог
на исклучување на сиромашните
домаќинства кои живеат во селска
куќа со 4 соби, која не може да се
продаде или изнајмува, во случај
ако социјалниот работник заклучи
де ка истата може да се искористи
за стекнување на приходи. Тука тре -
ба да напоменеме дека имотот
како услов не беше присутен на
почетокот на деведесеттите годи и
од минатиот век.

Another example of unneces-
sarily restrictive conditions is the
ownership of movable or immovable
property except the one for per sonal
use. Families owning a house with a
number of rooms exceeding the one
specified by law are not entitled to
so cial benefits. It is assumed that the
additional spa ce can be a source of
income and it is up to the social wor -
kers to make an exemption if they
find out that this is not the case. But
there are no rules on which such de-
cision should be based and it is a
matter of how social workers are in -
struc ted to act depen ding on whether
there are money available or not.
When looking at such conditions
the legislator and the ‘person from
the street’ apparently see a wealthy
person with a lot of property cheat-
ing the system and getting social
benefits. In practice these rule are
much more effective in excluding a
poor family with a 4 room rural house
which is unsellable and not ren tab -
le, if social workers decide that it
can be used to generate income.
We should note here that these pro -
perty terms did not apply in the be-
ginning of the nineties.

The second very important rea-
son for the low number of benefici-
aries is the negative public senti -
ment towards some minority groups,
which are among the main users of
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Втората значајна причина за ма -
лиот број приматели на соци јална
по мош е стигмата создадена од не-
гативното чувство на јавноста кон
некои малцински групи кои се нај -
честите кли енти на системот на со-
цијални бенефиции. Ова не изне -
на дува имајќи го предвид севкуп-
ниот контекст во кој се одвива ат
јав ните дискусии и тонот на комен-
тарите на клучните високоранги-
рани владини функционери и оние
кои ги носат одлуките. Дури и овој
не гативен тон беше типичен за сите
влади во Бугарија, незави сно од
поли тичката припадност. Посебно
се стигматизирани Роми те кои при -
маат со цијална помош. Политич-
ката ретори ка во однос на со ци -
јалната помош вклучуваше ква ли -
фи кации како „професија на соци -
јал но непривилегираните“ кој а ја
из мисли, или барем ши роко ја рас -
про страни, поранешниот со ци јали -
стички премиер. Со ова се им п ли-
цира дека некои (мрзливи) луѓе жи -
веат само од социјална по мош или
го прифатиле ова како „про фе си -
ја“. Сегашниот министер за труд (од
кра јот на 2012 год.) во дес но-цен -
тристичката Влада, кој прет ход но
бил гра до началник на град од
сред на големина и синди кали ст, во
неколку наврати го покре нувал ми -
тот за богатите луѓе, посеб но со ак-
цент на богатите Роми, кои го пар-
 кираат мерцедесот пред ло кал на -
 та канцеларија за соци јална по -
мош, со злат ни синџири под ко шу-

social benefits. This is not surpris-
ing bearing in mind the overall con-
text in which public discussions take
place and the tone of the comments
made by key decision makers and
high ranking government officials.
Moreover this negative tone was
typical for all kinds of governments
in Bulgaria independent of their po-
litical affiliation. Especially stigma-
tized are the Roma receiving social
benefits. The policy verna cular rela -
ted to social benefits inclu des terms
such as „the profession of being so-
cially disadvantaged“ coined by or
at least widely popula rized by the
previous socialist Prime Minister.
This implies that some (lazy) people
are living on social benefits alone
and have turned this into a „profes-
sion“. The current Mi ni ster of Labour
(at the end of 2012) in a right cen-
trist government, who use to be a
ma yor of a mid-sized city and a trade
unionist, on several occasions has
launched the myth about rich pe ople,
implying especially rich Roma, who
wear golden chains under their
shirts1 and pull over their Mercedes
in front of the social assistance agen -
cy local office, to collect their social
benefits. Lately he was in the focus
of enormous media interest by re-
ferring to Roma who drink away the
child benefits they receive (Младе -
нов: 2012)2. These examples are
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 лите,1 за да ја подигнат својата со -
цијал на помош. Неодамна, исто
така, тој пре диз вика огромен ме-
диумски интерес зборувајќи за Ро-
мите дека го „испиваат“ својот дет -
ски додаток (Младе нов: 2012 год.)2.
Овие примери не се помалку важ -
ни за да се разбере контекстот во
кој се формира поли тиката на со-
цијална заштита, во од нос на тех -
ни  чките податоци од тестот за ос -
нов ни средства, голе ми ната на бе-
нефициите и механи змите на до -
де лување.

И покрај предрасудите дека
мно гу Роми добиваат голема соци -
јална по мош, реалноста е многу
поинаква. Во Бугарија, многу мал -
ку од Ромите примаат социјална по -
мош - околу 15% (Hentschel: 2011).
Роми, корисници на социјална по -
мош, всушност, се многу помалку
од оние кои не ја добиваат, иако се
сиромашни, меѓутоа не ги испол-
нуваат критериумите заради рес -
триктивниот тест за основните при -
ходи и стигмата што им оневозмо -
жу ва пристап до социјална помош,
или заради недостиг на информа-
ции за можностите и правилата во
социјалниот систем. Социјалните
бенефиции, всушност, се најсла -

important to understand the context
in which social protection policy is
sha ped, the technical information
on means tests, the size of the ben-
efits and the delivery mechanisms.

Despite the wide spread preju-
dice that many Roma receive sub-
stantial social benefits the reality is
quite different. Very few Roma get
so cial benefits – about 15% in Bul-
garia (Hentschel: 2011). The number
of Roma receiving social benefits is
actually much lower than those who
don’t. Although they are poor, they
fail to qualify due to the over restric-
tive terms, tests, stigma, or lack of
in formation on the opportunities and
regulations of the social system.
Social benefits are actually the
weakest and most neglected part of
Roma integration policies. As inco -
me support policies cannot be tar-
geted under EU funded program -
 mes, this policy area remains the
most neglected one and the main
social transfers have a marginal im-
pact on poverty among the Roma
as well.

Some researchers believe that
this unfair system has been em-
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1 In the eyes of the public this symbolic 
attribute implies that the mentioned people 
may have a criminal background.

2 This is only one example out of dozens 
of articles from an extensive media 
coverage.

1 Во очите на јавноста овој симболичен 
атрибут алудира на тоа дека конкретните
лица, можеби, имаат криминална позадина.

2 Ова е само една статија помеѓу 
десетиците материјали од опсежната 
медиумска покриеност.



би от и најзапоставениот дел од по-
литиката на интеграцијата на Ро -
мите. Со оглед на тоа што полити -
ките за поддршка на приходи те не
се помеѓу целите на финансира ни -
те програми на ЕУ, оваа политичка
област останува најзапоставена и
гла в ните социјални трансфери, исто
така, имаат маргинално влијание
врз сиромаштијата поме ѓу Ромите.

Некои истражувачи веруваат де -
ка овој неправеден систем е вте ме -
лен во институционалната стру к тура
на донесувањето одлуки повр зана
со социјалната заштита. Во Бугари -
ја, Mини  стерството за финан  сии е
многу моќна установа која, всуш ност,
често го има последниот збор во об -
ликувањето на политиките во однос
на другите министер ства. Одржува-
њето на минималните приходи под
прагот на сиромаш тија £ дава на
Вла дата алатка да се при тиснат ко-
рисниците да при фа ќаат работа под
закана за губе ње на пра во то на со -
ци јална помош. (Желязко ва: 2011).

Влијанието на глобалната 
економска криза 
врз лицата кои примаат 
социјална помош

Во Бугарија, глобалната економ -
ска криза започна да се чувствува
во 2008 год., но во тоа вре ме малку -
мина очекуваа дека таа ќе има се-
риозно влијание. Состојбата се из -
мени драматично во 2009 год. кога

bedded in the institutional structure
of decision making related to social
protection. In Bulgaria the Ministry of
Finance is a very powerful institution,
which actually often decides on the
shaping of policies on behalf of line
ministries. Keeping the mini mum in-
come below the poverty thre shold
enables the government to put pres -
s ure on beneficiaries to accept jobs
under the threat of with drawing sup-
port (Желязкова: 2011).

The impact of the global 
economic crisis on people 
receiving social benefits

The effects of the global econo -
mic crisis emerged in Bulgaria in
2008 though only few at that time
thought that it would have a serious
impact. The situation changed dra-
matically in 2009 when the new Go -
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Бугарија, исто така, доби нова Вла -
да по парлaментарните избори во
средината на таа година. Основна -
та стратегија за справување со кри-
зата која тогаш се утврди, беа мер-
 ките на штедење за ра ди заш тита
на јавниот буџет кој се намалу ва во
однос на дефицитите. Се ка ко дека
оваа политика беше вообли чена од
три различни фактори: платфор-
мата на десно-центристичката Вла -
да, неолибе рална та идеологија,
промовирана во Бугарија од стра -
на на влијателни ис тражувачки цен -
три и сеќавањата на хиперин фла-
ција та од 1996-1997 год. која сè уште
вле ва страв заради експанзивните
вла дини политики.

Податоците за влијанието на
економската криза на корисниците
на раз личните видови помош кои
го помина ле тестот на приходи ис-
користени во овој дел, доаѓа од па -
нел анкетата на домаќинствата
спро ведена од Свет ската банка и
Институтот отворено оп штество во
Софија (Tesliuc: 2011). Анкетата е
спроведена во три навра ти: првата
во февруари 2010, втората во ок-
томври 2010 и третата во февру -
ари 2011 год. Панелот се засно ва-
 ше врз стратифициран примерок
на домаќин ства, репрезентативни
на наци онал но ниво. Анкетата од
февруари 2010 опфати 2.680 до-
маќинства, со 7.752 лица. Анкетата
од октомври 2010 опфа ти 2.295 до-
маќинства, со 6.225 лица. Анкета -

vernment came to power following
the parliamentary elections in the
middle of the year. The main strategy
against the crisis was based on aus -
terity measures designed to protect
the declining public budget against
deficits. This policy course was sha -
ped by three different factors: the
platform of the right centrist govern-
ment, the neo-liberal ideology pro-
moted in Bulgaria by influential think
 -tanks and the memories of hyper-
inflation in 1996-1997 which still sus-
tain a strong fear of expansionary
go vernment policies. 

The data on the impact of the
economic crisis of recipients of dif-
ferent types of means tested bene-
fits used in this section come from
a panel household survey carried
out by the World Bank and the Open
Society Institute – Sofia (Tesliuc:
2011). The survey had three waves
– the first survey was carried out in
February 2010, the second – in Octo -
ber 2010 and the third – in Feb ruary
2011. The panel was based on a
stra tified sample of households, rep -
resentative at national level. The sur -
vey from February 2010 cove red
2680 households with 7752 people.
The survey from October 2010 cov-
ered 2295 households with 6225
people. The survey from February
2011 covered 2625 house holds with
7258 people.
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та од февруари 2011 опфати 2.625
домаќинства, со 7.258 лица.

Економската криза зајакната од
недостатокот на амортизациони
политики силно влијае врз неколку
ран ли ви групи. Тука се вклучени
невработените и маргинализира-
ните, етни чките малцинства, дома-
ќинствата со три или повеќе деца.
Пензионерите, кои на почетокот на
економската кри за биле под пома -
ло влијание на кризата, заради зна -
чителното зголемување на пензи-
ите во 2009 год. и ниската инфла-
ција во 2010 год., подоцна беа под
сериозно влијание бидејќи пензи -
ите беа замрзнати три години, до-
дека цените започнаа да растат
за ради глобалните фактори.

Од почетокот на економската
кри за, пензиската политика е ста-
вена на мануелен управувач. Прет -
ходно, доста правила за ин дек са -
 ција на пензиите биле укинати без
дру ги нови да дојдат на нивното
место.

Мануелно управување е процес
на донесување дискрециони одлу -
и на секој чекор, со што системот
стану ва помалку предвидлив за ко -
рисниците. Логиката за напушта -
ње на пра вилата е дека општест-
вото треба да одделува за оние кои
имаат потреба онолку колку што
може во моментов да „си дозволи“.
Не треба да се вету ва врз основа
на било какви дефиниции на соод -
ветноста на МЗП. Како што е прет -

The economic crisis coupled with
a lack of cushioning policies affected
strongly several vulnerable groups.
These include the unemployed and
discouraged, ethnic minorities, ho -
use holds with three or more child ren.
Pensioners, who were less aff ec- ted
at the beginning of the economic cri-
sis due to a substantial pension in-
crease in 2009 and low inflation in
2010, later were seriously affected
as pensions are frozen for three ye -
ars, while prices have start ed to rise
due to global factors. 

Since the start of the economic
crisis, pension policy has been switc -
hed to a manual steering. Previous -
ly existing rules for the indexation of
pensions were cancelled without any
new coming at their place.

Manual steering is the process
of taking discretionary decisions at
every step, which makes the system
less predictable for the beneficiar-
ies. The logic behind the disman tling
of rules is that society should trans-
fer to the needy only what it can cur-
rently „afford“. There should be no
promise based on any definition of
the adequacy of the GMI. As noted
before this approach is not a specific
product of the crisis, it is typical for
the management of social benefits
from the very beginning of the eco-
nomic transition but until 2009 pen-
sions were treated differently.
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ходно споменато, овој пристап не
е конкретен производ на кризата и
е карактеристичен за управување -
то со социјалните бенефиции од
самиот почеток на економската
тран зиција, но до 2009 год. пензи -
ите имаа поинаков третман.

Во 2012 година, Владата наја -
ви ново правило за компензирање
на пен зиите како резултат на ин -
фла ци јата и беше вклучено во др -
жавниот буџет за следната година.
Иако ова е дефинитивно подобро
од немање никакви правила, него-
вата примена, веројатно, ќе ја нама -
ли заменската стапка на пензиите
споредено со приходите пред пен-
зионирањето. Правило то примену-
вано пред 2009 год. имало поамби -

In 2012 a new inflation compe -
nsation rule for pensions was an-
nounced by the government and
included in the state budget for next
year. Though this is definitely better
than having no rule at all, its appli -
cation will likely decrease the re-
placement ratio of pensions com -
pa red to pre-retirement incomes.
The rule applied before 2009 had
the more ambitious target to at least
keep this ratio unchanged. Apart
from the long awaited incre ase of
pensions other benefits were not
increased in the last years and the
current plan is that they will not be
increased in foreseeable future.

The effect from the increase of
the pensions in the middle of 2009
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Chart 4. At-risk-of-poverty rate 
in Bulgaria among people aged 
65 and more

Графикон 4. Стапката на ризик од 
сиромаштија во Бугарија кај лицата
со 65 и повеќе години

Извор: Национален институт за статистика                              Source: National Statistic Institute



циозна цел барем да го одржи овој
сооднос непроменет. Освен долго
очекуваното зголемување на пен -
зи ите, останатите бенефиции не се
зголемени во последните годи ни и
сегаш ниот план е дека во доглед -
на идни на нема да се зголемуваат.

Ефектот од зголемувањето на
пен зиите во средината на 2009 год.
е јас но видлив во податоците за
стапките на ризик од сиромаштија
кај лицата со 65 години и повеќе.

Ефектот од зголемувањето на
пен зиите беше релативно краткоро-
чен и веќе исчезна во 2011 год. Се-
гашниот план на Владата (од кра јот
на 2012) е за зголемување на пензи -
ите за просечно 9,4% од средината
на 2013. Во меѓувреме, може да се
очекува стапката на сиромаштија кај
постарите, која и она ка беше пови-
сока во според ба со онаа кај работ -
на та популација, да се зголе ми пов-
 торно во 2012 год. иако сè уште не
се достапни офици  јални по  датоци.

Графиконот кој следи го прика -
жу ва процентот на домаќинства кои
ги примаат сите 4 вида бене фи ции
и про сечниот износ по до ма ќин ство.
Зна еме дека нема промени во ре-
гулативата за социјал на та зашти -
та, но пра ктиката на Аген цијата за
социјал на заштита можеше да на -
пра ви разлика, вклу чително дел од
условите по врзани со одвојување -
то на соци јални бенефиции кои се
потпираат и врз дис крециониот
суд на социјални от работник. Сите
четири бенефиции: детскиот дода-

can be clearly seen in the data for
the at-risk-of-poverty rates among
the people aged 65 and more.

The effect of the pension incre -
ase was relatively short-term and
di sappeared already in 2011. The
current plan of the government (at
the end of 2012) is to increase pen-
sions by an average of 9.4% as of
mid 2013. Meanwhile we can expect
for poverty rates among the elderly,
which were higher than for the work-
ing age population, to have risen
again in 2012 although there is no
available data yet.

The chart below shows the per-
centage of households receiving
each of the 4 types of benefits and
the average amount per household.
We know that there have been no
changes in the social protection le -
gislation but the practice of the So-
cial Assistance Agency could have
made a difference as well as part of
the conditions related to the alloca-
tion of social benefits rely on the dis -
cretionary judgement of social wor -
kers. All four benefits - child be ne -
fits for children up to 18 years, child
benefits for children up to 1 year,
monthly social benefits and heating
allowances – did not incur significant
change during the ob ser ved 1 year
period.
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ток за деца до 18 год., детскиот до-
даток за деца до 1 година, месечна-
 та социјална пом ош и надоместот
за греење, не претрпеа ника ква зна -
чителна промена во текот на на б -
љу дуваниот едногодишен период.

Месечните детски додатоци во
просек ги добива секое петто дома-
ќинство, но просечниот износ е мно -
гу мал: околу 25-27€. Месечната
со цијална помош опфаќа многу мал
сооднос домаќинства – помалку од
3%. Надоместокот за греење има
малку поголема покриеност (до 4%

The monthly child benefits cover
every 5th household but the avera -
ge amount is very small – the equi -
valent of 27-27 euro. Monthly social
benefits cover a very small propor-
tion of households – less than 3%.
Heating allowances have a slightly
larger coverage (up to 4% of all
households) due to the higher thres -
holds for the means tests. The ave -
rage amount is also very small – the
equivalent of 110 euro for the whole
heating season.
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Извор: Анкета за мониторинг на кризата 
(Светска банка и Институтот отворено 
општество – Софија)

Source: Crisis Monitoring Survey 
(World Bank and Open Society Institute - Sofia)

Chart 5. means tested benefits 
in Bulgaria (2010-2011)

Графикон 5. Податоци засновани врз
тестот за приходи во Бугарија
(2010-2011)
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oд домаќинствата) очекувано за-
ради повисокиот праг на тестот за
приходи. Просечниот износ, исто
така, е многу мал – околу 110€ за це -
 лата грејна сезона.

Во однос на наменското корис -
те ње, социјалните надоместоци во
Буга рија имаат релативно добри
перформанси. Месечниот детски
додаток достигнал значителен из -
нос во втората и третата петтина,
дури и до 15% во чет вртата. Ова,
веројатно, е причина та зошто овој
вид помош, за разли ка од остана-
тите, ужива релативно широ ка под-
дршка од средната класа, а замр -
знувањето на бенефициите гене-
ри ра протести3. 

In terms of targeting, social ben-
efits in Bulgaria perform quite well.
Monthly child benefits reach a signif-
icant portion of the 2nd and 3rd quintile
and even 15% of the 4th quintile. This
is probably the reason why this type
of benefit, unlike other social bene-
fits, enjoys a relatively wider support
from the middle class and any freez-
ing of benefits generates protests3.

The targeting of monthly social
benefits cannot be assessed prop-
erly due to small share of recipients.
But they follow a similar pattern to
the one relevant to heating allow -
ances, which are very well targeted
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3 http://bnt.bg/bg/news/view/90420/protest_
na_majki_za_detskite_nadbavki

Извор: Анкета за мониторинг на кризата 
(Светска банка и Институтот отворено 
општество – Софија)

Source: Crisis Monitoring Survey 
(World Bank and Open Society Institute - Sofia)

Chart 6. monthly child benefits 
in Bulgaria for children up to 18 years
(2010-2011) 

Графикон 6. Месечни детски додатоци
во Бугарија за деца до 18 години
(2010-2011) 

3 http://bnt.bg/bg/news/view/90420/protest_
na_majki_za_detskite_nadbavki
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Tаргетирањето на месечните со   -
ци јални бенефиции не може со од -
вет но да се оцени дури и врз основа
на многу голем примерок, за ради
мали от удел на корисници. Но, тие
следат слична шема со онаа вид-
лива кај надоместоците за греење,
кои се многу добро таргетирани за
помагање на си  ромаш ните. Пого-
лемиот дел од надо местоците е кон -
центриран во понис ките две пет-
 тини, со само неколку надоместо ци
кои достигнуваат до 3-та та и 4-тата
петтина на приходи.

Од ова може да се заклучи дека
таргетирањето не е значителен про -
блем на бугарскиот систем на соци -

in terms of addressing poverty. The
bulk of allowances are concentra -
ted in the lowest two quintiles with
just few allowances reaching the 3rd

and 4th income quintiles.

We can conclude that targeting
is not a significant problem of the
Bulgarian system of social benefits,
so there is relatively small room for
increasing the efficiency based on
the further improvement of target-
ing. On the other hand there is a clear
need for a wider coverage. At-risk-
of-poverty rates calculated on the
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Извор: Анкета за мониторинг на кризата 
(Светска банка и Институтот отворено 
општество – Софија)

Source: Crisis Monitoring Survey 
(World Bank and Open Society Institute - Sofia)

Chart 7. heating allowance in Bulgaria
(2010-2011)

Графикон 7. Надомест за греење 
во Бугарија (2010-2011)
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Chart 8. At-risk-of-poverty rates
in Bulgaria: first quarter of 2010, 
last quarter of 2010, and first quarter
of 2011

Графикон 8. Стапките на ризик од 
сиромаштија во Бугарија: прва чет-
вртина од 2010, последна четвртина
од 2010 и прва четвртина од 2011 год.

Извор: Анкета за мониторинг на кризата, 
сопствени пресметки

Source: Crisis Monitoring Survey, 
own calculations

Извор: Анкета за мониторинг на кризата Source: Crisis Monitoring Survey

Chart 9. Percentage of households 
in the first quarter of 2011: 
a) receiving monthly social benefits; 
b) denied monthly social benefits 

upon application; 
c) abstaining from application 

for various reasons

Графикон 9. Процент на домаќинства
во првиот квартал на 2011: 
a) Приматели на месечни социјални 

бенефиции;
б) Одбиени по аплицирање;
в) Откажани од аплицирање 
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јална заштита и, оттука, има до ста
мал простор за зголемување на не-
говата ефикасност врз осно ва на
натамошното подобрување на тар-
гетирањето. Од друга стра на, има
ја сна пот  реба за пошироко покри-
вање. Стапките на ри зик од сиро-
маштија пре сме тани врз осно ва на
Анкетата за мо ниторинг на кри зата
со користење на Еуростат ме то до -
логијата, се доста високи – над 20%.

Ова покажува дека мора да пос -
тои огромна нереализирана потре -
ба за социјални трансфери. По дато-
 ците од анкетата спроведе на во
фев  руари 2011 покажуваат дека е
еднаков бро јот на оние кои се одби -
ени за месечни соци јални бенефи-
ции, како и оние на кои им биле одо -
бре ни. Оние кои не се при јавиле,
иако сметале дека им е по  т  ребна
по мош, биле повеќе на број. Глав-
ните причини да не аплицираат биле
поседувањето на поголем имот, би -
рократските процедури повр зани со
процесот на апликаци ја и сти гмата.

Aлтернативни мрежи 
на социјално осигурување
- можат ли да ги заменат 
социјалните бенефиции?

Поради несоодветноста на по-
литиките на социјална заштита, дру -
ги сектори на јавните услуги, сакајќи
или не, започнале да ја играат уло-
гата на сурогат систем на соци јална

basis of the Crisis Monitoring Sur-
vey using the Eurostat methodology
are quite high – above 20%.

This suggests that there must
be a large need for social transfers.
The data of the February 2011 sur-
vey shows that the number of those
who were denied monthly social be -
 nefits was the same as the number
of those that got the benefits. The
number of those that abstained
from applying though they needed
support was many times higher. The
main reasons for abstaining were
the possession of too much prop-
erty, the red tape related to the pro -
cess of application and stigma.

Alternative social safety nets
– can they do the job 
of social benefits?

Due to the inadequacy of social
protection policies other public ser -
vice sectors have started to play,
voluntarily or involuntarily, the role
of a surrogate social protection sys-
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заштита. На пример, може да се за-
говара дека извесен период инва-
лидските пензии ја играле улогата
на систем на соци јал на зашти та. За
време на економската криза, бројот
на бенефиции за инвали ди зи раните
лица бргу порасна исто та ка заради
фактот дека засегнатите луѓе без ни-
каков редовен извор на при ходи мо-
рале да бараат барем нека ква под -
дршка од системот. Со оглед на тоа
што одобрувањето на инвалидските
пензии е според мислењето на спе -
ци јал на медицинска комисија, оваа
промена е склона кон корупција.
Вед наш штом е кон ста тиран пораст,
Владата пре зе ма ла мерки за ели-
минација на луѓето од овој систем,
помеѓу другото, и пре ку класичен
сет на алатки. Запо чнува со откри-
вање и презентира ње пред ме диу -
мите на неколку случаи на „лажи ра -
ње“, во кои лице добива пот врда за
инвалидитет преку корумпирана ин-
теракција со системот на специјал-
ните лекарски комисии. Аргумен та -
цијата оди понатаму со прикажу-
вање на овие примери како сеоп-
фатен и систематски начин за „пра  -
зне ње на јавните фон дови“ и со во -
ведување мерки со кои би се каз ни -
ле докторите кои издале лаж ни
потврди, кои подоцна успешно се
оспоруваат на суд.

Понекогаш социјалниот капитал
се смета за алтернатива на соци -

tem. For example it can be argued
that for some time disability pen-
sions have played the role of the
social protection system. During the
economic crisis the number of disa -
bility benefits rose quickly also due
to the fact that desperate people
without any regular source of income
had to look for any public su pport.
As this benefit requires decision
from a special medical commission,
it became prone to corruption. As
soon as this increase was detected
by the government, it took meas-
ures to expel people out of this sys-
tem with some traditional tools. It
starts by exposing to the media a
couple of cases of „cheating“ where
somebody receives a document for
disability by bribing the special me -
dical commissions. It continues by
claiming that this is a case of exten-
sive and systematic „public funds
lifting“ and introduces measures to
punish doctors who have issued a
disability document which is later
on successfully challenged in the
court.

Sometimes social capital is con-
sidered as an alternative to social
protection policies. Social capital no
doubt is a very broad term, which
does not have a single definition or
interpretation. In the context of the
current discussion however I am in-
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јалната заштита. Социјален капи-
тал несом не но е многу општ термин
кој нема единствена дефиниција
или толкува ње. Во контекст на те-
ковната дискуси ја, сепак не интере -
сираат само оние аспекти на соци -
јалниот капитал кои можат да слу-
жат како алтернатива на јавните
со цијални трансфери, т.е. ова се
форми на поддршка на приходи,
како што се краткорочните (беска -
мат ни) позајмици од пријатели, род -
нини или познајници, префрлање на
средства. Социјалните мрежи се
стеснуваат и социјалните врски сла -
беат под притисок. Тие дури и се
стре мат сосе ма да се распаднат во
време на големи тешкотии. Во так -
ви околности, исто така, јавните со-
цијални трансфе ри остануваат како
единствената мож на алтернатива.

Tрансферите помеѓу домаќин -
ства та, кои се еден од практичните
аспек ти на социјалниот капитал,
исто така, може да се сметаат за
ал тернатива на јавните социјални
трансфери. Дознаките од стран-
ство кои, исто така, влегуваат во ка -
тегоријата на трансфери помеѓу
домаќинствата, се смета дека се од
примарна важност во земјите со
висок степен на миграција, како што
е Бугарија која има голема ди ја -
спора.

Податоците од Анкетата за мо -
ни торинг на кризата покажуваат
дека дознаките се лошо таргетира -
ни во поглед на нивниот придонес
за намалување на сиромаштијата.

terested only in those aspects of
social capital that can serve as an
alternative to public social transfers,
i.e. these are forms of income sup-
port such as temporary (interest-
free) lending from friends, relatives
or acquaintances, remittances. So-
cial networks tend to shrink and so-
cial ties become weaker when un der
pressure. They even tend to fully di -
sintegrate in times of severe hard-
ship. In such circumstances pub lic
social transfers remain the only wor -
king alternative.

Transfers between households,
which are one of the practical as-
pects of social capital can also be
considered as an alternative to pub-
lic social transfers. Remittances from
abroad also fall into the category of
interhousehold transfers and are
thought to be of primary importance
in emigrant countries like Bulgaria
with a large diaspora.

Data from the Crisis Monitoring
Survey however show that remit-
tances are poorly targeted in terms
of their contribution to reducing po -
ver ty. Remittances tend to be part
of the income of more affluent ho -
use holds not the poorest. In general
among households who receive re-
mittances the rule is that those who
have higher incomes from other so -
urces also get higher remittances.
The conclusion is that whatever
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Тие остануваат да бидат дел од
при ходите на поимотните дома ќин -
ства, а не на нај си ромашните. Ге-
нерално кажано, кај домаќинства та
кои примаат средства од странство,
правилото е дека оние кои имаат
повисоки приходи од други извори,
исто така, примаат повисо ки до-
знаки. Заклучокот е дека какви и да
најдеме позитивни макроеконом-
ски ефекти поврзани со приливот од
стра н ските дознаки на еко но мијата,
тешко ќе пронајдеме било каков по-
зитивен ефект на релатив ната си-
ромаштија. Уделот на домаќинства -
та кои прими ле трансфери во Бу-
гарија е помеѓу 15% и 20% и значи -
телно се разликува за различните
етнички групи. Дознаките ги удвоју -
ваат или дури и ги зго ле муваат по-
стојните социјални не еднаквости.

Заклучоци

Постојниот систем на социјал -
ни трансфери во Бугарија се поја -
ви на почетокот на 90-те години од
минатиот век, како резултат на ком -
плексен политички процес, во текот
на кој се правеле стратешки избори
помеѓу различни алтернативи. Фи-
лозофијата на поддршка во заме -
на за работа, за цело време доми-
ни рала во одлучувањето и, како ре -
зултат на тоа, сите социјални транс -
фери, освен пензиите, оста на ле
мн огу ниски и имале многу ма ло

positive macroeconomic effects we
may find related to the inflow of re-
mittances to the economy, we will
hardly find any positive effect on
relative poverty. The share of house -
holds who receive transfers in Bul-
garia is between 15% and 20% and
is significantly different for the dif-
ferent ethnic groups. Remittances
reproduce of even increase existing
social disparities.

Conclusions

The current system of social trans -
fers in Bulgaria emerged in the early
90-ties of last century as a result of
a com plex policy process to make
strategic choices among different
alternatives. Workfare philosophy
domi nated most of the time the de-
cision making as a result of which all
social transfers except pensions re-
mained very small and had little im-
pact on poverty reduction. The main
so cial benefits for vulnerable per-
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влјание врз намалувањето на си-
ромаштијата. Главните социјал ни
бенефиции за ранливите лица и
домаќинствата имале многу мала
покриеност, со исклучок на месеч-
ните додатоци за дете, кои, исто
така, се засноваат врз тестот на
приходите, но со многу висок праг.

Во текот на економската криза,
бугарските шеми на минимални
при ходи останаа несоодветни и по -
крај експанзивното зголемување од
почетокот на 2009, што беше на -
пра вено почнувајќи од многу ниска
основа и понатаму без никаква про -
мена во текот на долг временски
период. Единственото зголемува -
ње е од почетокот на 2009 год., кое
ја доведе основната МЗП до малку
над 30€ и на нивото од 1998 год. во
реални услови. На тој начин, сите
трансфери, освен пензиите, оста-
наа со незначително влијание врз
намалувањето на сиромашти јата.
Зголемувањето на пензиите спро-
ведено, исто така, во првата поло-
вина на 2009 год., беше единстве -
ниот важен фактор кој обезбе ди
заштита на приходите на некои до-
маќинства за следната година.

Податоците за приходите на
до маќинствата во текот на 2010 и
2011 год., исто така покажуваат
дека сè уште има голема потреба
за социјална помош, која не е задо -
волена. Бројот на одбиените кан-
дидати за месечна социјална по -
мош и надоместок за греење е го -

sons and families had a very nar-
row coverage with the exception of
the monthly child benefits, which
were also based on a me ans test
but with a very high threshold.

During the economic crisis Bul-
garian minimum income schemes
remained inadequate despite the
expansionary increase in the begin-
ning of 2009. It started from a very
small base and was not changed for
a long period afterwards. The one-
time increase in the beginning of
2009 brought the basic GMI to little
over 30 euro and to the level of 1998
in real terms. All transfers apart from
pensions therefore had insignificant
impact on poverty reduction. An in-
crease in pensions in the first half of
2009 was the only important factor,
which protected some household in-
comes for the next year.

Data on household incomes du -
ring 2010 and 2011 also show that
there is a large uncovered need for
support. Denials of monthly social
benefits and heating allowances are
as many as approvals. The num ber
of families who did not apply at all
for various reasons is several times
higher. Public social transfers have
no real alternative either by using
as counterbalance other public ser -
vices or by mobilizing social capital
in the form of remittances and other
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лем колку и бројот на одобрените.
Бројот на домаќинства кои вооп што
и не аплицирале од разни при чини
е неколку пати поголем. Јавните
социјални трансфери немаат ре-
ална алтернатива дали пре ку кори-
стење, како контратежа на остана-
тите јавни услуги, или преку моби-
лизирање на социјалниот капитал
во форма на дознаки и останати
приватни трансфери помеѓу дома-
ќинствата. Оттаму, оние кои отпа-
ѓаат од системот на социјална заш -
тита, обично се соочуваат со екс -
трем на сиромаштија и лишеност.

Во Бугарија, политиките на со-
цијална инклузија не беа на врвот
на агендата дури и пред почетокот
на економската криза, но почнувај -
и од 2009 год., тие видливо се ли -
ми тирани на политика на остаток.
Постојната регулатива која, глав -
но, се однесува на индексирањето
на пензиите, беше заменета со дис -
крециони права, или повеќе со ско -
ро автоматски одговор на економ-
ските текови без заштитни тампо -
ни кои би ги амортизирале сирома-
ш ните домаќинства од шокови. 

private transfers between house-
holds. So those who fall out of the
social protection system usually face
extreme poverty and deprivation.

In Bulgaria social inclusion poli-
cies were not on the top of the agen -
da even before the start of the eco -
nomic crisis but starting from 2009
they have been clearly redu ced to a
residual policy. Existing rules mainly
concerning the indexation of pen-
sions were replaced by discretion,
or rather by almost automatic res -
ponse to fluctuations in the econ-
omy without buffers to protect the
poor households from shocks.
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СОЦИЈАЛНИТЕ ТРАНСФЕРИ 
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Резиме

Постоењето на развојно заос-
танување и економски и социјални
нееднаквости во секое општество
го по кренува прашањето како да се
намалат истите и со кои форми и
по литики на редистрибуција на соз -
дадените вредности да се вли јае
особено за лицата во состојба на
ризик. Сфаќањата за непродуктив-
носта на соци јалните трансфе ри и
ограничување то на растот како ре-
зулат на пренамена на сред ствата
во една национална економија се
повеќе се заменуваат со оценки за
неопходноста од истите и барања
за нивно силно влијание во опш-

SOCIAL TRANSFERS 
ANd REdUCTION

OF dEVELOPmENTAL 
dISPARITIES

wITh REFERENCE 
TO ThE SITUATION IN ThE 
REPUBLIC OF mACEdONIA

Prof. dr. Jovan Pejkovski,
Faculty of Philosophy, 
– Institute of Social Work and 
Social Policy „Mother Theresa“,
University „St. Cyril 
and Methodius“ in Skopje

Abstract

The existence of a developmen-
tal lag and economic and social in-
equalities in the society raises the
question of how to reduce them
and which forms and redistribution
policies of created values   should
be set to influence mainly persons
at risk. Understandings of social
transfers as unproductive and re-
stricted for growth as a result of di-
verting of funds in a national eco -
nomy are increasingly being repla -
ced by assessments of their neces-
sity and they are seen as a require -
ment for their strong influence in
so cial relations. Social transfers and
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тествените односи. Социјалните
трансфери и социјалната стабил-
ност се причинско-последично обу -
словени и поврзани, исто како и
еко номскиот раст, динамизам и раз -
вој. Трудот ја анализира пробле ма -
тиката на соци јалните трансфе ри
која станува ва жен сегмент на во-
дењето на макро-економска та по -
литика на секоја др жава. Исто така
се анализираат различните сфа-
ќања за зголемување или намалу-
вање на социјалните транс фе ри
за висно од позицијата на субјекти -
те кои влијаат во креирањето на
по литиките. 

Трансферите кои се случуваат
во системот на пензиското и инва-
лидско осигурување и влијанието
врз семејствата во Република Ма-
кедонија каде што пензиите се
един ствен приход одделно ја пот-
тикнува потребата за согледување
на овој сегмент и на правците кои
се изразуваат во услови на старе -
ење на популацијата. Со добива -
ње конкретни показатели за од-
делни категории граѓани може да
се сфатат предизвиците пред кои
тие се поставени и секојдневно се
соочува ат, како и да се согледа
одрж ливоста и/или ограничувања -
та кои влијаат на остварливоста на
развојот и можностите за промени
на целите на соци јалната политика.

На крајот во трудот се конста -
ти ра чувствителноста на социјал-
ните тран сфери особено во усло-
ви на рецесиони движења заради

social stability are inter-dependent
and inter-related, together with eco-
nomic growth, dynamism and de-
velopment. The paper analyzes the
issue of social transfers, which is
becoming an important part of the
macroeconomic policy of each co -
untry. The paper also analyzes dif-
ferent perceptions of the increase
and reduction of social transfers
de pending on the position of the
entities that affect policy making.

Transfers that occur in the sys-
tem of pension insurance and the
impact on the families in Macedo-
nia where pensions are the only in-
come, entails the need to consider
this segment and its directions in
terms of the aging population. Spe-
cific indicators for certain categories
of citizens, make us understand the
challenges that they face daily, as
well as perceive sustainability and/or
limitations that affect the feasibility
of development and the opportuni-
ties for change of the objectives of
social policy.

Finally the paper concludes with
remarks on the sensitivity of social
transfers, especially in conditions of
recession pointing out to their im-
portance in particular for the protec-
tion of parts of the population and
in overcoming poverty and social
exclusion. The paper also points to
the need for the scope of social
transfers to be compared in terms
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што се укажува на нивната важ-
ност особено за заштита на дело -
ви од популацијата и за над ми-
 нување на сиромаштијата и со-
цијал - ната исклученост. Исто така
трудот упатува на потребата опфа-
тот на социјалните трансфери да
се компарира од аспект на вли ја -
нието на доходите на одделни ка-
тегории, висината на социјалните
надоместоци и одржливоста за по-
единецот и семеј ството во пазарни
услови. Со тоа се ово зможува на
макро ниво да се до бие трендот на
политиките кои се доминантни и
кои ги засегаат корисни ците на тие
трансфери, како и да се предложат
про мени во системот на трансфе -
рирање на средствата.

Клучни зборови: социјални
тран  с фери, влијание, опфат, пен -
зиски трансфери, промени

Видови 
социјални трансфери

Заостанувањето во развојот на
од делни земји, појавата на сиро-
маштија и социјален ризик го покре -
нува прашањето на солидарност и
соци јал на праведност како најви-
соки дос трели на цивилизациското
живеење во современи ус лови.
Намалувањето на заостанувањето
и помагањето се јавува како пот-
реба насочена кон лицата во сос-
тојба на ризик, но и кон одделни
региони и сектори кои се помал ку

of the impact of income of certain
categories, the amount of social be -
nefits and the sustainability of the
individual and family in market con-
ditions. This allows on the macro le -
vel to track prevailing policies that
affect beneficiaries of such trans-
fers, as well as to propose changes
to the system of fund transfers.

Keywords: social transfers, im-
pact, coverage, pension transfers,
changes

Types of social transfers

The lag in the development of
certain countries, the incidence of
poverty and social risk raises the
question of solidarity and social jus-
tice as the highest achievements of
the civilization in modern times. Re-
ducing the gap and helping appears
as a need targeted to people at risk,
but also to individual regions and
sectors that are less developed and
lag in the social living. Numerous
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развиени и кои заостанува ат на
општественото живеење. Број ни
видови социјални модели се из-
градени во функција на обликува -
ње на системи со корективни на-
мени за да се надминат диспро-
пор циите кои постојат, како во поши -
роки рамки, така и во секоја земја
одделно. Во рамките на социјал -
ни те модели значајна улога имаат
социјалните трансфери кои може
да се сфатат во поширока или во
по тесна смисла. 

Социјалните трансфери сфате -
ни како пренасочување на јавните
сред ства кон поединци и кон семеј -
ства како и од непрофитни инсти-
туции и ре гиони во насока на пома -
га ње на лица во состојба на ризик
се поимаат на различни начини. Што
сè спаѓа во доменот на соци јал ните
трансфери често се поставува како
дилема, со оглед дека тие се одне-
суваат како корективи на социјал-
ната политка и развојната политика
и се наменети за заштита на од дел -
ни категории граѓани. 

Социјалните трансфери во по-
широк обем можат да опфатат па-
рична помош по основ на социјал -
на сигурност и социјална заштита,
потоа раз ни субвенции и социјал на
помош од разен вид, како и транс -
фер на стоки и услуги, одно сно суб -
венционирање на развојот на од-
делни дејности и гранки во на ци о -
налната економија. Вака сфа те ните
трансфери може да се однесуваат
кон поширок обем на реди стрибу -

types of social models are created
to feature models of systems dedi-
cated to overcome disproportions
that exist, in the country and beyond.
Within social models social trans-
fers play a significant role.

Social transfers seen as diver -
ted public funds to individuals and
to families as well as from non-pro -
fit institutions and regions to help
pe ople at risk are understood in dif-
ferent ways. It is often difficult to de-
fine all that pertains to social trans -
fers since they act as remedies to
social policy and development poli -
cy and are dedicated to the protec-
tion of certain categories of citizens.

Social transfers in a broader sco -
pe may include financial assistance
in terms of social security and so-
cial protection, a wide range of sub-
sidies and social benefits as well as
the transfer of goods and services,
i.e. subsidizing development of cer-
tain activities and bran ches of the
national economy. Thus understood
transfers can be related to a bro -
ader scope of redistribution of the
generated national product of the
country.

In contrast social transfers un-
derstood in a more restricted sense
refer to cash benefits related to un-
employment, child allowance, ma-
ternity leave, benefits for newborns,
sick leave, disability, care giving,
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ција на создадениот наци онален
про извод на една држава.

Наспроти тоа социјалните тран -
с фери сфатени во потесна сми сла
се однесуваат на парични надо мес -
то ци поврзани со невработено ста,
детскиот додаток, породилното от-
суство, надоместоци за новородени,
боледувања, инвалидитет, туѓа нега,
социјал на помош, пензи ите, инва-
лидските пензии, стипендиите, над-
оместоци за вработување на лица,
посебно на инвалиди, надоместоци
за домување и т.н. Разликувањето е
дека овие трансфери се парични за
раз лика од услугите или трансфери
во форма на сто ки или материјал ни
добра кои пак може да бидат во
функ ција на развој на делови од др -
жавата или региони кои се под ниво -
то на просекот на развојот во целина.

Во основа социјалните транс -
фе ри се корисности кои се обезбе-
дуваат од јавно тело (држава, ре -
гион или оп штина) кон некој поеди-
нец (или домаќинство) кој е во сос-
тојба на потреба од социјална по -
мош и поддршка. Социјалните тран -
с фери може да се согледаат преку
мноштвото програми од разна про-
виненција и кои може да би дат од
ад хок решенија за решава ње на
ургентни потреби, па се до инсти ту -
ционализирани инструменти како
што се трансфери за одделни ви-
дови пензии, посебно социјалните
пензии. Покрај тоа може да се срет -
нат трансфери во кеш но и во хра -
на, помош, вредности, донации или
пак стумулации за храна, инпути во

so cial welfare, pensions, disability
pensions, scholarships, employment
benefits for people especially the
disabled, housing allowances, etc.
The distinction is that these cash
transfers are different from the ser -
vices or transfers in the form of goods
or material goods, which may be
dedicated to the development of the
country or regions that are below the
average of the development as a
whole.

Basically social transfers are
be  ne fits provided by a public body
(state, region or municipality) to an
individual (or household) who is in
a state of need of social assistance
and support. Social transfers can
be seen through a multitude of dif-
ferent programs from an ad hoc so-
lution to address urgent needs, to
institutionalized instruments such
as transfers for certain types of pen -
sions, especially the social pensions.
Also it may mean cash transfers and
food aid; cash help values, food do-
nations or stimulation inputs in vari -
ous activities, subsidies for the pro -
duction of food, etc. From a formal
point the bearer of the social trans-
fers usually is the state that has op-
portunities and position to perform
a redistribution of national product
and to direct it according to the ob-
jectives and strategies determined
by politics. Social transfers can also
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разни дејно сти, субвенции за про-
зводство на храна и т.н. Од форма-
лен аспект но си тел на социјалните
трансфери нај често е државата која
има можности и позиција да врши
прераспределба на националниот
производ и да го насочува според
целите и стратегиите на утврдена -
та полтика. Социјалните трансфе -
ри може да бидат и нефор мал ни кои
се обавуваат во рамките на една
или неколку заедници со учес тво на
невладини организации, донатори
или програми за поддршка и помош.

Целта на социјалните трансфе -
ри е да се помогне одредена сос-
тојба или да се остварат социјални
цели или политики кои се од поши-
рок интерес, а кои цели без да се
врши транс фе рирање на средства
не би биле остварливи.

Социјалните трансфери кои спа -
ѓаат во доменот на планирани или
предвидливи активности бараат
институционална основа и поставу -
ваат одредени услови и гаранции
за да се реализираат трансферите.
Често овој вид трансфери базира ат
на законски акти кои вршат вна т ре -
шна корекција на распределба та на
националното богатство. Исто така
тие може да се резулат на одреде -
ни конвенции или општествени до-
говори кои утврдиле пра ва за одре-
дени категории граѓани или семеј -
ства. Тие права се реализираат пре -
ку трансфери од буџетот на држа-
вата или од локалната власт, а во
функција на остварување на одре -
де ни програми, про писи и стратегии.

be informal taking place within one
or a few communities with the par-
ticipation of NGOs, donors or prog -
rams for support and assistance.

The purpose of social transfers
is to assist a particular need or to
achieve social goals or policies that
are of wider interest, whose targets
would not be feasible without per-
forming transfer of funds.

Social transfers that fall within
the scope of planned or predictable
activities require institutional basis
and set certain conditions and gu -
aran tees to realize the transfers.
Often these kinds of transfers are
based on legal acts that perform in-
ternal adjustments to the distribu-
tion of the national wealth. They also
can be a result of certain conventi -
ons or social agreements that es-
tablished rights for certain cate go-
 ries of citizens or families. These
rights are realized through transfers
from the state budget or budget of
the local government, and the pur-
pose of the implementation of adop -
ted programs, regulations and stra-
 tegies.

In the domain of social transfers
some types of assistance may be in-
cluded to remedy emergencies (food
delivery to countries and regi ons af-
fected by wars, floods, famine, po ver -
ty, diseases and other adver se social
phenomena). Since this is a form of
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Во доменот на социјалните тран -
с  фери може да се вклучат и одреде -
ни видови помош која се испорачу-
ва во ургентни услови (испорака на
храна во земји и региони зафатени
од војни, поплави, глад, сиромашти -
ја, болести и други неповолни соци -
јални појави). Со оглед дека се рабо-
ти за форма на социјална помош
која повремено се појавува, пого-
лем е интересот за социјалните
трансфери кои се планирани и пре -
д видливи редов но да се остварат. 

Социјалните трансфери 
и нивната улога

Одделни разлики се јавуваат
во однос на прифаќањето на тран-
сферите, нивниот опфат и намена -
та на социјалните трансфери. Тие
се присутни кога се поставуваат
прашања од аспект: Зошто е пот-
ребна интервенција на државата
во одделни домени кога се работи
за пазарен модел на активност,
дали има потреба од таква интер-
венција или треба сите субјекти во
државта пазарно да се однесува -
ат? Исто се покренува прашањето
за кого се пренаменуваат обемни
средства и се трансферираат, по -
тоа прашањето зошто и како се
про ценуваат потребите, за кој пе-
риод и обем. Одговорите на овие
прашања се дел од постојаните
дилеми за корисноста на социјал-
ните трансфери и дали соврeме-
ните држави мора да пренамену-

occasional social assistance, more
interest is shown for planned and
pre dictable social transfers.

Social transfers and their role

There are differences in relation
to the acceptance, scope and pur-
pose of social transfers. This is ev-
ident when the following questions
are raised: Why is there a need for
state intervention in certain domains
pertaining to the market model of
acti vity? Is there a need for such in-
tervention or all entities should be-
have in a market manner? It raises
the question to whom the bulky as-
sets are transferred, then the ques-
tion of why and how to assess the
needs for which period and scope.
The answers to these questions are
part of the persistent dilemmas about
the usefulness of social transfers
and whether contemporary states
should convert and transfer assets
that have the function of reducing
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ваат и да трансферираат средства
кои имаат функција на намалува -
ње на сиромаштијата, надминува -
ње на состојби на ризик, односно
се наменети за социјални катего-
рии на кои таква помош и заштита
им се неопходни.

Исто така прашањата кои чес -
то се поставуваат кога се работи
за пари или стоки и услуги се: како
се определуваат корисниците на
овие трансфери, по кои критери у -
ми, на кои заедници припаѓаат, по -
тоа за кои намени ги користат
средствата што ги добиваат преку
трансферите и т.н. Ако се резими-
раат сите прашања се сведуваат
на дилемите: дали мора да се
тран сферираат средства, може ли
сето тоа да се решава поинаку,
дали овие средства би биле по -
ефи касни или покорисни ако се
употребат за продуктивни намени
и цели, место за социјални. Сите
овие дилеми и прашања не може
да се елаборираат во еден труд кој
има ограничен дострел. Тие пра -
ша ња и дилеми се еден дел од ши -
рокиот спектар на различности кои
само ја потврдуваат сложеноста
на општествените појави и на соци -
јалната сфера во која се инкорпо-
рирани разни категории граѓани со
разни потреби и барања.

Во науката често се елабори ра -
ни прашањата за ефектите кои се
добиваат од социјалните транс фе -
ри и дали со нивното зголе му ва ње
не се намалува капацитетот за раст
во една држава Babić Z. (2008). Или

poverty, overcoming situations of
risk or for social categories that need
such assistance and protection.

In addition questions which are
often raised when it comes to money
or goods and services are: how to
determine the beneficiaries of these
transfers, on what criteria, to which
communities they belong, for what
purpose they use the funds they re-
ceive through transfers etc. If we
summarize all the issues they are
reduced to the following dilemma:
do the funds have to be transferred,
can it be solved differently, whether
these funds would be more effec-
tive or useful if used for productive
purposes instead of social ones. All
these doubts and questions can not
be elaborated in a paper with a lim-
ited scope. These issues and di -
lemmas are part of a wide range of
differences that only confirm the
complexity of social phenomena
and the social sphere in which var-
ious categories of citizens with dif-
ferent needs and requirements are
incorporated.

Scholars very often elaborate
questions about the effects that are
obtained from social transfers and
whether their increase reduces the
capacity for growth of a state Babić Z.
(2008). Or otherwise whether social
transfers lead to a general setback
given that a large part of the na-
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поинаку дали социјалните тран с -
фери не водат кон оп што на за ду -
ва ње со оглед дека голем дел од
националниот доход се пренаме-
нува место да се инвести ра во про-
дуктивни цели. Најчесто во зем   јите
со пазарна економија и со либе -
рал на доминација во политиката
неповолно се гледа кон соци јал ни -
те трансфери. Дури се сме а дека
редистрибуцијата значи крше ње на
индивидуалните слободи и права
со оглед дека од едни се зема за да
им се даде на други Lindert (2004.).
Во овие средини се користи тезата
дека со ода ночу ва њето наменето
за соци јални дава ња се нарушува
мотивацијата за користење на фак -
т орите за произ водство и од таму
се негодувањата за плаќањата на
непродуктивни даноци. Наспроти
тоа се смета дека кај корисниците
на средствата (невработени, сиро-
машни, во соција лен ризик), се на-
малува мотивацијата за активно
ба рање работа и за дополнителна
заработувачка. Вку п ниот ефект е
за губа на економски активности, а
со тоа и негативен еко ном ски раст.
Се укажува и на ста вот на Esping-
Andersen (2001) дека: „Во основа
се претпоставува дека соци јал ните
давања се непородуктивни, тие се
бесплодна по тро шувачка на вишо-
кот што го про извеле други“.

Се смета дека ваквите аргумен -
ти се премногу поедноставени и без
прецизни согледувања, а воедно
може да базираат на различните
кул  туролошки поимања на солидар -

tional income is diverted instead of
being invested for productive pur-
poses. In countries with market eco -
nomy and liberal oriented politics
social transfers are seen unfavour -
ably. It is even considered that re-
distribution violates individual rights
and freedoms because it means ta -
king from someone to give it to other
Lindert (2004th). In these environ-
ments it is considered that taxes for
social benefits undermine the moti-
vation for the use of production fac-
tors giving way to the reluctance
to  wards unproductive taxes. It is con -
si dered that this reduces the moti-
vation of beneficiaries (unemplo -
yed, poor, at social risk), to look for
an active job and for additional ear -
nings. The overall effect is a loss of
economic activity, and thus nega-
tive economic growth. It points to the
position of Esping-Andersen (2001)
that: „In general it is assu med that
social benefits are unproductive,
they are fruitless drain excess of the
surplus that is produ ced by other.“

It is considered that such argu-
ments are too simplistic and with-
out precise observations, and can
be based on different cultural un-
derstandings of solidarity in a soci-
ety. The starting point of social trans-
 fers is the level of social bene fits
that in modern states are under the
average standard and under the
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носта во едно општество. Пој довна
точка на социјалните трансфери е
нивото на социјалните давања кои
во современите држави се на ниво
на подпросечен стандард и се под
платите за ре довна работна актив-
ност. Со оглед дека човекот е креа-
тивно суштество оп ределено за
соз давање на поквалитетен живот
и работа се става под прашање спо -
менататa теза за демотивација како
резултат на социјалните трансфери.

Меѓутоа кога ќе се согледаат
резултатите на емпириските истра -
жувања на влијанието на социјал-
ните трансфери на стопанскиот
раст, во литературата се поделени
оценките за позитивното или нега-
тивното влијание на овие транс-
фери врз стопанскиот раст Babić Z.
(2008). Затоа со право се оцeнува
дeка кога се анализараат социјал-
ните издатоци истите не може да
се сметаат како непродуктивни туку
се работи за социјална инвести-
ција која што не само што ја зголе-
мува социјалната кохезија туку и
благосостојбата, квалитетот на жи-
вотот и на потенцијалите за развој.
Една од причините за ова тврдење
е фактот што издатоците за обра-
зование се дел од инвестициите во
човечкиот капитал, а тоа е најваж-
ниот развоен ресурс во секое оп-
штество. Од таму може да се оце -
ни позитивното влијание кое го
има ат социјалните трансфери во
современите држави кои во сво ја -
та политика се определени за со -
ци јални цели и кои со оваа поли -

level of salary for regular work ac-
tivity. Given that man is a creative
being determined to create a better
quality of life and work, the thesis
for absence of motivation as a re-
sult of social transfers is disputable.

However, when analysing the
results of different empirical research
on the impact of social transfers on
economic growth, the assessments
of the positive or for negative impact
of these transfers on economic
growth are divided Babić Z. (2008).
Therefore it is rightly evaluated that
when the social costs are analyzed
they cannot be considered as un-
productive. They represent a social
investment which not only incre a -
ses the social cohesion, but also the
well-being, quality of life and poten-
tial for development. One of the re -
a sons to back this assertion is the
fact that spending on education me -
ans investing in human capital, and
this is the most important develop-
ment resource in any society. This
can serve to evaluate the positive
impact that the social trans fers have
in modern states which determine
in their specific social policy the so-
cial goals and this policy especially
in times of crises and recessions
maintain social stability as a pre-
requisite for the realization of econo -
mic activity and growth. In the ab -
sen ce of social transfers, the pos-
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ти ка посебно во услови на кризи и
рецесии ја одржуваат социјалната
стабилност како предуслов за ост -
варување на економската актив-
ност и раст. Во отсуство на соција -
л ните трансфери се загрозуваат
можностите за остварување на
раст и развој или пак тие се оства -
ру ваат под можните перформанси.

Само накратко ги посочуваме
одговорите на овие прашања кои
и натаму ќе бидат присутни во го-
дишните макроекономски плани-
рања на секоја држава со оглед
дека се планира задоволување на
основни потреби на лица кои им е
неопходна помош или се во состој -
ба на ризик. Трансферите секако се
дел од буџетските предвидувања
кога и се дефинираат целите и на-
мените на макроекoномските агре-
гати и се планираат средствата кои
треба да се трансферираат. Држа -
ва та може и има обврски дa напра -
ви корекции на социјалната неед-
нaквост преку разните механизми
поврзани со јавното трошење од-
носно преку креирањето на соци -
јални политки и инструменти при-
ла годливи според социјалната сли -
ка и структура која постои. Ваквите
зафати може да се реализараат
на разни начини прeку оформува-
њето на социјална сигурност, ин-
ституционалното делување, со ци -
јал ните трансфери, активните со-
цијални политики за пазарот на тру -
дот, јавните инвестиции во инфра -
структурата, во образовани ето,
здравството и во други области.

sibilities for growth and development
are threatened or they are carried out
at minimum level.

We point out just briefly the an-
swers to these questions which will
continue to be present in the annual
macroeconomic projections of each
state since the intention is to meet
the basic needs of people who need
help or are at risk. Transfers of course
are part of the budget forecasts when
defining the goals and purposes of
macroeconomic aggregates and
the assets which have to be trans-
ferred are planed. The state can and
has committed to make corrections
of social ine qu a lity through various
mechanisms related to public spen -
ding or by creating social policies
and instruments adjustable accord-
ing to the social image and struc-
ture that exists. Such interventions
can be done in various ways by sha -
ping social security, institutional ac-
tion, social transfers, active social
policies for labour market, and pub-
lic investments in the infrastructure,
in educa tion, health and in the other
areas.

In defining the social policy and
priorities it is very important to bear
in mind the political context in which
guidelines addressing social needs
are defined, and thus the scope and
purpose of social transfers. The pu -
b lic expenditures that are usually
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За социјалната политика и приo-
ритетите кои таа ги дефинира мно -
гу важен е политичкиот контекст во
кој се определуваат насоките на ре -
шавање на социјалните бара ња, а
преку тоа и обемот и наме на та на со -
цијалните трансфери. Јавните тро -
шо ци кои се дел од политичките
пре вирања во секоја земја не се ед-
ноставен збир кој по стојано се одр-
жува туку често се ме нува зависно
од изразените барања, определени -
те цели и страте гии и секако од обе-
мот на расположливите средства
кои се создаваат и за кои тре ба да
се предвиди нивното пренаменува -
ње, односно трансферирање.

Ако се има предвид дека стра-
тешките цели на развојот кој во име
на општестото има мандат да ги де-
финира власта на секоја држа ва,
пото чно владата, јасно е дека од
опре делбите и насоките на неј зино -
то делува ње ќе зависи обемот, на-
мените и кван тумот на средства за
овие потреби на граѓаните. Во таа
на сока намалувањето на социјал-
ните нееднаквости, смалувањето на
сиромаштијата, намалување на не-
вработеноста и јакне ње на можно-
стите за отварање на нови работни
места се меѓу приоритетите на се-
која развојна и буџетска програма. 

Но веднаш зад сето тоа се пре-
познаваат социјалните потреби и
барања кои постојат, тие се дел од
социјалното живеење и се неиз беж -
 на категорија која некој мора да ја
опслужува. Повторно во име то на
оп штеството и како един стве на

part of political conflicts in every
country are not set once and for all,
they often change depen ding on
de mands, defined goals and strate-
gies and of course on the extent of
the available resources that are cre -
ated and the need to access the anti -
cipation of their diversion or trans-
 ferring.

If we bear in mind that the stra -
tegic developmental objectives are
defined by the government on be-
half of the society in every country,
it is clear that the objectives and
guidelines of its actions will depend
on the scope, purpose and quan-
tum of funds for the needs of the ci -
ti zens. In this res pect the reduction
of social inequalities, reducing po -
ver ty, reducing un -em ployment and
opening new jobs are among the
priorities of each development and
budget program of the gover n -
 ment.

But behind all this one can see
the social needs and demands that
exist; they are part of the social life
and an inevitable category that so -
me  one has to provide for. Again in
the name of society and as a single
force with a mandate to regulate
these issues is the government and
on that basis its prerogatives to
carry laws, programs and policies
for the social sphere and in that
context for social protection.
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сила со мандат да ги уредува овие
прашања е владата и врз таа ос-
нова се нејзините прерогативи за
носење на акти, програ ми и поли -
ти ки за социјалната сфера и во тој
контекст за социјалната заштита.

Секако дека водењето на одрж -
лива социјална политка претпоста-
вува основаност во можностите за
трансферирање на средствата но
многу битен елемент е опфатот на
тие интервенции, или до кое ниво
може да се интервенира, а да не
се загрози развојната компонента
што треба да ја има потрошувач-
ката на новосоздадените вредно-
сти во текот на една година.

Таргетирањето на овие цели ба-
зира на претходно дефинирни на-
мени, критериуми и облици на деј -
ству вање. На пример, во Прог ра ма -
та за социјална заштита што ја до-
несува Владата на Република Маке -
донија секоја година е предвидено
социјалната заштита да се оства-
рува преку обезбедување на услуги
и мерки за социјална превенција,
вонинституционална заш тита и ин-
ституционална заштита за граѓа-
ните кои се изложени на основните
социјални ризици, како и со обезбе-
дување на права на пари чна помош
од социјална зашти та. Паричната
помош е утврдено за кои домени се
исплатува, во кои износи и утврде -
ни се корисниците на видовите на
социјална зашти та. По себно се оп -
ределени политиките и мерките за
справување со сирома штијата и
социјалната исклученост.

Certainly leading a sustainable
social policy is assumed to be groun -
ded on the possibilities for transfer-
ring funds but a very important
ele ment is the scope of these inter-
ventions or to what extent it can in-
tervene and without jeopardizing
the development component that
should be possessed the consump-
tion on the newly created values  
over a year.

Targeting of these goals is based
on the previously defined purposes,
criteria and forms of action. For ex-
ample, the Government in the so-
cial security program adopted each
year provides social protection
which is accomplished through pro-
viding services and social preven-
tion measures, non-institutional care
and institutional care for citizens
who are exposed to basic social
risks and rights by providing finan-
cial assistance for social protection.
The amount of financial assistance
is defined by users and the types of
social protection. Necessary policy
measures to tackle poverty and so-
cial exclusion are defined.
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Приватни 
трансферирани приходи

Исто како и кај аграрните суб-
венции, односно иако не спаѓаат
во категоријата социјални транс-
фери, според искажаните класи -
фи кации и дефиниции, треба се
ука же на влијанието кое приват-
ните трансфери го имаат во вкуп-
ното живеење во државите каде
постои голема популација лица кои
работат во странство, а во матич-
ната држава испраќаат значителни
средства. Имено дознаките на ли-
цата кои работат во европските и
други држави влијаат на социјал-
ната слика во државите приматели
на тие приходи. Често овие транс -
фе рирани дознаки има ат одраз на
нивото и можностите за трошоци -
те за живот кои ги ост ва руваат се-
мејствата кон кои се на сочени овие
трансфери или пак ја поттикнуваат
потрошувачката на повисоко ниво.
Со тоа се влијае и на со цијалната
слика односно овие средства вле-
гувајќи во каналите на потрошувач -
ката овоможуваат проток на фи-
 нан сии кој влијае на вкупниот обем
на трансакции и со тоа врз созда-
вањето на бруто до ма шниот про-
извод кој потоа се рас ределува за
одделните намени и цели. Сосема
е извесно дека транс фери раните
приходи влијаат на намалувањето
на сиромашти јата на семејствата

Private transferred revenue

The same as with agricultural
sub sidies, which although do not
pertain to the category of social
transfers, according to the classifi-
cations and definitions, we have to
point out to the impact of private
transfers on the living in states
where there is a large share of pop-
ulation working abroad and send-
ing significant funds back home.
Namely remittances of people wor -
king in Eu-  ropean countries and
other affect the social picture in the
countries receiving those rev-
enues. Often the se transferred re-
mittances are a reflection of the
level and cost of life of the families
targeted by these transfers or en-
courage higher consumption. This
affects the social ima ge that these
funds entering in the consumption
channels allows finan ce flow which
affects the total volu me of transac-
tions and thus the creation of the
gross domestic pro duct which is
then allocated to individual pur-
poses and goals. It is quite certain
that transferred income affect
poverty reduction of the families
who receive remittances, thereby af-
fecting the growth of the general
level of income in the state. In addi -
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кои ги примаат овие дознаки, а со
тоа влијаат на рас тот на општото
ниво на доходот во државата. По-
крај тоа со овие средства се покри -
ваат во целост или дел од дефи -
цитите во платни те биланси на др -
жавите кои ги при маат, како и слу-
жат за ублажување на последици-
те од економската кри за и од пос -
трецесионите проблеми кои пов-
 ре мено се изразуваат.

Затоа треба да им се посвети
одделно внимание и на овие транс -
ферирани средства, кои, иако се до -
полнување на вкупниот обем соз-
дадени вредности се всушност уве-
зена акумулација која влијае на те-
ковите на потрошувачката, на уве-
зените стоки и услуги, градежниш -
твото (градење нови куќи, викенди -
чки, дуќани и сл.), инвестициите и
трошењето за непродуктив ни на -
ме ни (свадби, сунети, крште вки, по-
греби), што ја поттикнува внатреш -
ната трговија и потрошувачка. Со
тоа дел од семејствата кои би биле
на списоците на приматели на
транс ферирана соци јална помош
од државата во која живеат, заради
овие трансферирани приватни при-
ходи го намалуваат социјалниот при -
тисок и се генерира релативна со -
цијална ста билност, особено во пе -
чалбарски те региони на државата. 

Немањето изворни приходи и
ра бота во регионите кои се помал -
ку развиени или се во категоријата
пасивни краишта ги поттикнува по-
единци да работат во странство, а

tion these funds cover in whole or
in part the deficits in the balance of
payment of the countries that rece -
ive them, and serve to mitigate the
effects of the economic crisis and
post recession problems that occa-
sionally emerge.

Therefore individual attention
should be given to these transfe r -
red funds, which, although are only
supplementing the total volume of
the generated values   they are actu -
ally imported accumulation that af-
fects the flow of consumption for
im ported goods and services, con-
struction (building new houses, holi -
day homes, stores etc..), invest-
 ments and spending on unproduc-
tive purposes (weddings, circum ci-
sion, baptisms, funerals), which en-
courages internal trade and con-
sumption. With that money part of
the families who would be on the
lists of welfare recipients transfer -
red from the state in which they live,
because of these transferred priva -
te income reduce social pressures
and generate relative social stabil-
ity, especially in the emigration re-
gions of the state.

The lack of source of income and
work in less developed or passive
regions forces individuals to work
abroad, and send part of reve nues
to the families (if it stays). This is why
there is an activation and pur  suit of
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приходите во дел да ги испраќаат
во семејствата (доколку не се исе-
лени). Од таму активацијата и воде -
њето на политика за поттикнување
на развојот на недоволно разви ени
подрачја и региони може да би дат
дополнително засилени со приват-
ните трансфери и со обликување
на можности од типот на приватно-
јавно партнерство што би значело
инвестирање во про дук тивни на-
мени и цели на дел од приватните
трансфери, а со тоа ре шавање на
развојните потреби на овие дело -
ви на државата. Со тоа развојни от
потенцијал на овие трансферира -
ни средства треба да се истражува
и зајакнува со цел за надминува -
ње на сиромаштијата и невработе-
носта во неразвиените делови на
државата и нивно пот тик нување за
продуктивно ангажира ње, за от вo -
рање на нови работни места и со
тоа намалување и надминување
на сиромаштијата.

Класификација 
на социјалните трансфери
по одделни расходи
во Република Македонија

Заради прецизна евиденција
на обемот и видот на социјалните
тран  с фери утврдени се називите
на смет ките, односно контата сог -
лас но со Правилник за класифика-
ција на расходите, со кој се утвр ду-

policies to encourage the develop-
ment of underdeveloped areas and
regions which can be fur t her enhan -
ced with private transfers and op-
portunities shaping the type of pub-
 lic-private partnership that would
mean investing in productive pur-
poses and objectives of the private
transfers, thereby addres sing the
developmental needs of these parts
of the country. Thus, the develop-
ment potential of these transferred
assets should be investigated and
strengthened in order to address
poverty and unemployment in un -
der development parts of the coun-
try and their encouragement for
productive engagement, opening
new jobs and thereby reducing and
overcoming poverty.

Classification 
of social transfers
by certain expenditures 
in the Republic of macedonia

Because of the need for accurate
records of the amount and the type
of social transfers, the names of the
accounts and expenditure are set up
in accordance with the Regulation
on classification, which determines
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 ва анали тичка основа за уредно во -
дење на овие буџетски ставки. Така
и во Буџетот на Република Ма кедо -
нија е предвидено расходите да се
класифиицираат според вообичае-
ните европски стандарди. Целта е
да се овозможи споредливост, како
на политиките, така и на видот и
обе мот на трансферирани те сред-
ства за социјал ни намени.

Според овие одредби во делот
тековни трансфери до вонбуџетски -
те фондови се предвидени транс-
фери за Фондот за пензиско инва-
лидско осигурување на Македонија
и тоа утврдени со закон и за дру ги
трансфери предвидени со одделни
прописи. Покрај тоа предвидени се
трансфери на средства за неврабо-
тените лица евидентирани во Аген-
цијата за вработува ње на Македо -
нија согласно со прописите за оваа
област. Трансфери те до Фондот за
здравствено оси гу рување на Маке-
донија се во форма на придонес за
здравственото осигурување на не-
вработените лица и за пензионери -
те согласно регулативата за оваа
област. Превидени се и тековни
тран с фери до единиците упатува -
ат на локалната самоуправа во
форма на дотации од ДДВ, намен-
ски дотации кои се утврдени со за-
кони (култура, издавачка дејност,
библиотечна дејност, ликовна, му -
зејска деј ност и др.), потоа за блок
дотации по одделни намени и транс -
фе ри за делегира ни надлежности
на општините и други.

the analytical basis for the orderly
keeping of these budget items. The
expenditures are classified accord-
ing to the usual European standards
in the Budget of the Republic of Mace -
donia. The aim is to allow compara-
bility of the policy as well as the type
and scope of the transferred assets
for social purposes.

According to these provisions in
the current transfers to extra-bud-
getary funds provided for transfers
to the Pension and Disability Insur-
ance Fund of Macedonia, are esta -
blished by law and other transfers
provided by separate regulations.
Additionally provided transfers to
unemployed persons registered with
the Employment Agency of Macedo -
nia under the regulation in this area.
Transfers to the Health Insurance
Fund of Macedonia in the form of
contributions to health insurance
for the unemployed and pensioners
are in accordance with the regula-
tions in this area. Current transfers
are done to local government units
in VAT grants, earmarked grants that
are determined by law (culture, pub -
lishing, library activities, art, mu seum
activity, etc..), than the block grants
for specific purposes and transfers
for delegated powers to municipal-
ities and others.

In addition to transfers of funds
for certain purposes mentioned abo -
ve, subsidies and transfers to pub-

61

Јован Пејковски Jovan Pejkovski



Покрај трансферите на сред-
ства за одделни намени претходно
наведени, предвидени се и субве-
ниции и трансфери за јавни прет -
пријатија, за субвениции на цени
на оддлени производи и услуги
(транспорт, комунални области и
сл.) за приватни финансиски и не-
финансиски претпријатија, транс-
фери до невладини организации,
спортски клубови, здруженија на
граѓани, трансфери до месни за -
ед ници и др. Во овој дел се и транс -
ферите до организациите кои се
грижат за постари лица и хендике-
пирани деца, како и одделни хума-
нитарни организации. Во делот на
разни трансфери се предвидени
исплатите за стипендиите и тоа
од  делно за студенти, а одделно за
млади таленти и последипломски
студии, трансфери за поддршка за
ученички и студентски домови како
и други бенефиции поврзани со учи -
лиштата во кој дел спаѓа исхра-
ната на деца со посебни потреби,
трансфери при пензионирање, како
и други трансфери во оддлените
до мени и намени

Во делот на социјалните транс-
фери од буџетот на државата се
предвидени две групи и тоа соци -
јал ни бенефиции и социјални на-
доместоци.

Во делот на социјални надоме-
стоци се предвидени социјалната
помош за семејства во која спаѓа -
ат: социјана парична помош, посто -
јана парична помош, паричен надо -

lic enterprises are provided, also
sub sidies on the prices of same pro -
ducts and services (transport, com-
munal areas etc.) for private finan -
cial and non-financial enterprises,
transfers to non-govern men  tal or-
ganizations, sports clubs, civic asso -
ciations, transfers to local commu -
nities and others. This section in -
clu des also transfers to organiza-
tions that care for the elderly and
handicapped children, as well as
individual charities and NGOs. The
item various transfers is dedica ted
for scholarships separately for stu-
dents and separately for young tal-
ents and postgraduate studies,
transfers to support dormitories and
other benefits associated with the
schools including food for children
with special needs, retirement trans-
fers, and other transfers in different
domains and purposes

Two groups of   social transfers
are provided from the state budget:
social benefits and social assis-
tance.

S ocial benefits include social
assistance to families which inclu -
de: social assistance, permanent fi-
nancial assistance, allowance for
assistance and care, health care
users to social assistance, com pen -
sation for part-time work, one-time
financial assistance and assistance
in kind.
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месток за помош и нега, здравстве -
ната заштита на корисници на со -
ци јална помош, надоместок за скра-
тено работно време, еднократна
парична помош и помош во натура.

Во делот на социјалната помош
за деца се утврдени трансферите
за: дет ски додаток, посебен детски
додаток, помош за новороденчиња,
помош за деца без родители и ро-
дителска гри жа, плаќања за обра-
зование, згрижување, одмор и ре к -
реација, родителски додаток за дете,
право на домување, надоместок за
сместување и згрижува ње во згри-
жувачко семејство и сместување во
установи на деца без роди тели и
ро дителска грижа.

Во делот социјална помош за
ин валидизирани лица се предви-
дени: помош за лица со пречки во
физички от и психичкиот развој и тоа
за днев но и привремено згрижува -
ње, потоа социјална помош за ста-
ри лица, соци јална помош за бегал -
ци и азиланти, помош за внатреш -
но раселени лица, надоместок за
се мејства чиј хранител е на отслу -
жу вање во АРМ, помош за воени
ин валиди и лица кои биле поли ти -
чки затвореници, помош на цивил -
ни инвалиди од војна, и друга соци-
јална помош која се однесува на
ис пла ти за осудени лица, исхрана
за без домници и други социјални
лица, погребни трошоци за лица ко -
рисници на социјална помош и дру -
га социјал на помош.

Во делот на плаќања на бенефи -
ции од Фондот за ПИОМ се предви -

Social assistance for children in-
cludes: child allowance, special al-
lowance, assistance for newborns,
help for orphans and children with-
out parental care, payments for ed-
ucation, care, leisure and recreation,
parental allowance for a child, the
right to housing reimbursement for
accommodation and care in a foster
family and placement in institutions
for children without parental care.

Social benefits for disabled per-
sons includes: assistance for per-
sons with physical and mental di sa-
 bilities for daily and temporary care,
social welfare for the elderly, social
assistance for refugees and asylum
seekers, assistance to inter nally dis -
placed persons, compensa tion for
fa milies whose bread winner is ser -
ving in the Army, assistance for dis-
abled persons and persons who have
been political prisoners, using civil-
ian invalids of war and other social
assistance regarding payments con -
victed persons, food for the home-
less and other social entities, fune-
ral expenses for the people on soci -
al assistance and other social be -
nefits.

The payments of benefits from
the Pension Fund include: payments
to pensioners by the Pension Fund,
payments to disabled people from
the Pension Fund, pay ment for the
mandatory capital funded pension
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де ни: плаќања до пензионери од
Фон дот за ПИОМ, плаќа ња до ин -
ва лиди те од Фондот за ПИОМ, пла-
ќање по основа на задолжител но
капитално финансирано пензи ско
осигурување, придонеси за здрав -
ствено осигурување на пензионе -
ри, исплати за солидарен фонд за
починати корисници на пен зии и
дру ги исплати од Фондот за ПИОМ.

Во делот на плаќања на надо-
местоци од Агенцијата за вработу-
вање се предвидени трансфери во
форма на бенефиции за неврабо-
тени лица, надоместоци за преква-
лификации за вработување на хен-
 дикепирани лица, придонеси за
здра вствено осигурување на невра -
ботени лица, придонеси за пензи -
ско осигурување на невработени
лица и други плаќања од Агенција -
та за вработување. 

Во делот плаќања на надоме-
стоци од Фондот за здравствено
осигурување се предивдени транс-
фери односно надоместок за бо-
ледување, надоместок за патни рас-
 ходи, надоместок за породилно от-
суство и други надоместоци за
здрав ствено осигурување.

Иако оваа класификација може
да се оцени како рамка за преци-
зирање на политката на трансфери -
рање на средства, истата е сеоп-
фатна и неопходна за да може бла -
говремено да се предвидат пра вата
на поединците и институци ите, кои,
по било кој основ, се приматели на
траснферираните средства. Заради

insurance, health insurance contri-
butions for pensi oners, payments
for solidarity fund, for deceased be -
ne -0000ficiaries of pensions and
other payments from the Pension
Fund.

Regarding the payment of ben-
efits from the Employment Agency
transfers are provided in the form of
unemployment benefits, occupati -
onal benefits for the employment of
disabled persons, health insurance
contributions for unemployed per-
sons, pension insurance of the un-
employed and other payments from
the Employment Agency.

Payments from the Health Insu -
rance Fund include: sickness allow -
ance, reimbursement for travel ex-
penses, compensation for mater-
nity health insurance and other be -
nefits.

Although this classification can
be assessed as a framework spec-
ifying fund transfer policies, it is a
comprehensive and necessary to
conduct a timely payment to all re-
cipients of transfers. This is the rea-
son why, the accuracy of definition
of payment of social transfers and
control of the right use of those
funds which are directly paid and
re corded, depend on the precise
conduct of this data.
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тоа од прецизното водење на овие
податоци зависи и прецизноста во
определувањето и исплатата на
со цијалните трансфери така и за
контрола на наменското користе -
ње на средствата од оние кои не-
посредно ги исплатуваат и еви ден-
 тираат.

Надминување на социјалните 
диспаритети во 
Република Македонија

Бројни истражувања покажале
по зитивна корелација помеѓу еко -
ном ските нееднаквости, сиромаш -
тијата и лошата здравствена со -
стојба на поединци (Sala-and-Mar-
tin, 2002). Од друга страна, зголе -
мениот животен век, квалитетот на
животот и продук тивноста на ра -
ботниците - особено ако е поголем
уделот на јавните расходи во здрав -
ствениот систем, во современите
држави се насочени кон примар на -
та здравстве на заштита и превен -
тивна здравстве на заштита особе-
но на децата и сиромашните.

Подобрувањето на физичкото
и психичкото здравје како и стату -
сот на сиромашните лица е преду -
слов за нивна реинтеграција на
пазарот на трудот. Затоа се не-
опходни трансфери кон овие лица
и програми за нивна преквалифи-
кација или за стекнување на пона -
та мошно образование и обука и

Overcoming social 
disparities 
in the Republic of macedonia

Numerous studies have shown
a positive correlation between eco-
nomic inequalities, poverty and poor
health of individuals (Sala-and-Mar -
tin, 2002). On the other hand, incre -
ased life expectancy, quality of life
and productivity of workers - espe-
cially if it is a larger share of public
expenditure in the health system in
modern states are directed towards
primary health care and preventive
health care especially to children
and the poor.

Improving physical and mental
health and the status of poor peo-
ple is a prerequisite for their reinte-
gration in the labour market. The re-
 fore the necessary transfers to
these persons and their retraining
programs are required for the ac-
quisition of further education and
training and increasing their know
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зго лемување на нивното знаење,
вештини и продуктивност. Овие про -
цеси позитивно влијаат осо бено за
сиромашните, и во крајна ин с тан -
ца, и врз економскиот раст и развој
и социјалната кохезија.

Целта на современите системи
на социјална заштита, во однос на
нив ната традиционална улога се
со држи во обезбедувањето на со -
цијалната сигурност на граѓани те во
одредени општества. При пос то ење
на кризни или неповолни состојби
државата е должна да ја преземе
улогата на олеснувач на промените
и за ублажување на неповолните
состојби и последиците од нив. Ова
особено се однесува на социо-еко -
ном ските од носи со обез бедување
на нивото на безбед  ност во однос
на зголемување на неизвесностите
и непредвид ли во ста на глобалните
текови кои оста ваат последици во
националната економија, а со тоа и
во социјалната сфера.

Од досегашните искуства во
спроведувањето на социјалните по-
литки во европските земји е оценето
дека социјалните трансфери најго-
лема ефи касност покажуваат во до-
менот на надоместоците за соци -
јал ната по мош, семејните пен зии и
надоместоците за невработени. 

Во Република Македонија со  ци -
јалната заштита се остварува пре -
ку систем на мерки, активности и
по литики за спречување и надми ну -
вање на основните социјални ри -
зици на кои е изложен граѓанинот

ledge, skills and productivity. These
processes have a positive impact
especially on the poor, and eventu-
ally on economic growth and devel-
opment and social cohesion.

The goal of modern social pro-
tection systems, in terms of their tra -
ditional role consists in providing
so cial security for citizens. When cri -
sis or unfavourable conditions occur,
the state is obliged to assume the
responsibility to facilitate the chan -
ges and to mitigate the adverse con -
ditions and consequences. This par-
ticularly refers to the socio-econo -
mic relations by providing a level of
security against increased uncerta -
inties and unpredictability of global
flows that leave consequen ces to
the national economy, and in the
so  cial sphere.

Previous experiences in the im-
plementation of social policies in
European countries show that so-
cial transfers have the highest effi-
ciency in the area of   social assis -
tance, family pensions and unem-
ployment benefits.

Social protection in the Repub-
lic of Macedonia is accomplished
through a system of measures, ac-
tivities and policies for preventing
and overcoming the basic social
risks to which the citizen is expo sed
throughout his life, reducing po ver -
ty and social exclusion and strength-
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во текот на животот, за намалување
на сиромаштијата и социјалната ис -
клученост и за јакнење на неговиот
капацитет за сопстве на заш ти та.
Социјалната заштита во 2012 годи -
на според Програмата на Владата
за социјална заш тита се реа ли зи -
ра преку обезбедување на услуги
и мерки за социјална пре вен ција,
вонинституционална заштита и ин -
с титуционална заштита за граѓа-
ните кои се изложени на основ ни -
те социјални ризици и преку оства-
рување на права на парична по мош
од социјална заштита кои претход -
но се наведени. Во основа се ра-
боти за политика што ја реализи ра
владата преку овој акт во кој се со -
држани обемот на политките, бро јот
на корисниците, намените и сред -
ствата кои се предвидуваат за од-
делни категории лица. Исто така се
врши усогласува ње на социјалната
заштита со потребите на граѓаните
за подобрување и развој на услуги -
те и мерките од со цијална за штита.

Колкав е обемот на средства за
оваа намена може да се согледа
ако се компарират некои показа-
тели кои претходно се спомнати.

Така од прикажаните податоци
во табелата може да се согледа
дека од Буџетот на Република Маке -
донија кој во 2011 година е на ниво
од околу 2,7 милијарди евра, на со-
цијални трансфери отпаѓаат 43,2%,
или 1.1 млрд. евра што во од нос на
2010 година е намалување од 4,1
процентни поени. Од друга страна

ening his capacity for his own pro-
tection. Social protection in 2012
under the Government Program for
social protection is realized through
the provision of servi ces and social
prevention measures, non-institu-
tional care and institutional care for
citizens who are exposed to basic
social risks and through the exer-
cise of rights of social protection
assistance previous ly listed. Basi-
cally it is a policy conducted by the
government based on this act con-
taining policy volume, number of
users, the purposes and the funds
foreseen for certain categories of
people. It also conducts the harmo -
ni za tion of social protection with
the needs of the citizens for the
impro vement and development of
ser vi ces and social protection me -
a sures.

The volume of funds for this pur -
pose can be seen from the compar-
ison of some previously mentioned
indicators.

The data in the table show that
from the Budget of the Republic of
Macedonia, in 2011 of around 2.7
billi on Euros, social transfers acco -
unted for 43.2%, or 1.1 billion Euros
compared to 2010 there is a reducti -
on of 4.1 percentage points. On the
other hand, the amount of funds in-
creased from 69.3 to 72.3 bn. denars,
and decreases the share of these
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пак износите на средства се зголе-
мени од 69,3 на 72,3 млрд. денари,
а се намалува учеството на овие
транфери во вкуп ни те средства на
буџетот. Намалувањето е ре зултат
на рецесионите промени кои имаа
свој одраз и во оваа сфе ра. Друго е
прашањето дали тие сред ства се
до волни и дали решаваат бројни
егзистенци јални прашања на граѓа-
ните. Ако се компарираат оддел-

transfers in total funds of the Budget.
The decrease is a result of the re-
cessionary changes. It is another
issue whether these funds are suf-
ficient and whether citizens ma na -
ge to settle existential issues. If se-
 parate earnings of persons rece -
iving funds on the basis of these
transfers are compared it can be
perceive that there is a limited level
of satisfaction of needs given the
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Видови трансфери
Types of transfers
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ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИ-
ЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Дотации од ДДВ, наменски и блок дотации

CURRENT TRANSFERS TO UNITS 
OF LOCAL GOVERNMENT VAT grant, 
earmarked and block grants

13.317.853 9,1 14.162.153 8,4

СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ За јавни
претпријатија приватни и невладини орг.

SUBSIDIES AND TRANSFERS For public
companies private and non-governmental org.

9.371.618 6,4 10.029.570 5,9

СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 
Социјални надоместоци плаќања кон
ПИОМ, ФЗО и Агенција за вработување

SOCIAL BENEFITS Social benefits 
payments to the Pension Fund 
and Employment Agency

46.669.724 31,8 48.196.430 28,7

ВКУПНО трансфери

TOTAL transfers
69.359.195 47,3 72.388.153 43,2

Во илјади ден.    In thousands of denars



ните приходи на лица та приматели
на средства по основ на овие транс -
фери може да се согледа ог рани -
чено ниво на задоволување на пот -
ребите со ог лед дека ни ски се сред-
ствата за социјална заштита но и
вкупниот создаден национален до -
ход од кој обем на средства за буџе-
тот се издвоју ваат близу 37%.

Според Народната банка на Ре-
публика Македонија за социјални
трансфери во првите шест месеци
од 2012 година од Буџетот се ис-
платени 556,3 милиони евра. За со -
цијални додатоци, социјална помош,
детска заштита, заштита на ранли -
ви категории, здравствено осигуру-
вање и други социјални трансфери
државата одвојува повеќе од поло-
вина од целата сума на тековни
тро шоци која изнесува 1,1 мили јар -
да евра за првите шест месеци од
2012 година. Ова значи дека апсо-
лутен приоритет државата дава на
социјално загрозените категории
на население и на нивото на соци -
јална заштита за што троши 92,7
милиони евра просечно месечно.

Анализата на расходната стра -
на на буџетот покажува дека плати -
те на буџетарите се на второ место
со далеку помало учество од соци -
јалните трансфери. За плати и на-
доместоци на државната и на јав -
ната администрација се исплатени
184,8 милиони евра што значи дека
секој месец во просек за таа наме -

low social security funds and the
total generated national income for
which around 37 percent budget
funds are allocated.

According to the National Bank
of the Republic of Macedonia for
social transfers in the first six months
of 2012 the budget disbursed 556.3
million Euros. For social allowan ces,
social assistance, child pro tec tion,
pro tection of vulnerable groups, he -
alth insurance and other social trans -
fers the state allocates more than
half of the entire amount of current
expenses amounting to Euros 1.1 bil-
lion for the first six months of 2012.
This means that the state gi ves ab-
solute priority to the social ly vulner-
able categories of the popu lation
and to the level of social protection
for which it spends an avera ge of
92.7 million per month.

The analysis of the expenditure
side of the budget shows that bud -
ge tary salaries are on the second
place with a far smaller share of so -
cial transfers. For salaries and al-
lowances of the state and public
administration the state spends
184.8 million Euros, which means
that every month over 30 million
Euros are allocated for that pur-
pose. Third place on the expendi-
ture scale are costs for goods and
services procured for the needs of
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на се издвојуваат над 30 милиони
евра. На трето место на расходна -
та скала се трошоците за стоки и
услуги кои се набавуваат за потре-
бите на државната управа и на ад-
министрацијата. Официјалните по -
датоци покажуваат дека за првите
шест месеци за тоа се наменети
114,7 милиони евра, односно про-
сечно месечно по 19 милиони евра.
Ова значи дека за потребите на по -
лицијата, вој ската, образовните ус -
танови, болници те, клиники те, адми -
нистрацијата, службите за зашти та
и спасување, за спре чу ва ње по жа -
ри, и на целата админи стра ција се -
којдневно од буџет се издво ју ва ат
просечно по 633.000 евра.

Социјалните трансфери 
во пензиската сфера 
во Република Македонија

Соред податоците прикажани во
Извештај за работата на Фондот за
пензиско и инвалидско осигурува ње
на Македонија во 2011 година и из-
несените показатели може да се со -
гледа дека по обем значителни се
со цијалните трансфери во пензис-
ката сфера. Бидеј ќи пензиите го со-
чинуваат поголемиот дел од јавните
трошоци во речиси сите земји, пен-
зискиот систем е подложен на број и
рефор ми. Едена од реформите на
пензискиот систем која резултира -

the state and public administration. 
Official figures show that for the first
six months 114.7 million euro are
spent for that purpose, or a monthly
average monthly of 19 million euro.
This means that for the needs of
the police, military, educational in-
stitutions, hospitals, clinics, admin-
istration, protection and rescue ser-
 vices, fire fighters, and for the whole
administration the daily bud get set
aside is an average of 633,000
Euros.

Social transfers 
in the pension sector 
in the Republic of macedonia

The data presented in the Re-
port on the work of the Pension and
Disa bility Insurance Found of Mace -
donia in 2011 and the indicators
show that there are significant so-
cial transfers in the pension sector.
Since pensions represent a major
share of public spending in almost
all countries, the pension system
has undergone numerous reforms.
One of the reforms of the pension
system, which resulted in the for-

70

Ревија за социјална политика, год 6, бр. 10, Скопје, август 2013



ше со формирањето на тристолбни -
от пен зиски систем кај нас беше одг-
овор на последиците од гло балното
ста реење кое е присут но и во Репу -
бли ка Македонија. Оста н ува отво-
рено прашањето: какви се проце си -
те во економскиот и соци јалниот до -
мен кои влијаат на пен зи скиот сис -
тем. Во прв ред зависат од развој-
на та динамика, растот и инвестици -
и те, односно од соз да ва њето на
вре д ности кои ги покрива ат недос -
татоците во поглед на финан сис ка -
та одржливост и солидарност, како
предуслов за стабил ни односи во
секоја држава и за ба лан сиран со-
цијален развој. Во так ви состој би не -
миновно се поставува барањето за
воспоставување на фи насиска соли -
дарност која може да биде об ли ку -
вана на државно ниво и на долг рок.

Во однос на исплатата на пен-
зии присутна е постојаната тен ден -
ција на намалување на учеството
на пензи ите во просечната плата во
Републи ка Македонија. Овој тренд
упатува на намалена пензија, а со
тоа и смалена можност за пензио-
нерите, односно за пад на нивниот
стандард споредено со просечна -
та плата во државата. Учеството на
сите видови пензија во однос на
про сечната исплатена плата по ра -
ботник во 2010 во од нос на 2009
го дина, е намалена од 49,1% на
47,9% или за 1,2, додека во 2011 во
однос на 2010 година е зголемена
од 47,9% на 49,9% или за 2 процент -
ни поени.

mation of three pillars pension sys-
tem was kind of response to the con -
sequences of global aging that is
also present in the Republic of Ma -
ce donia. The question that remains
open is: what are the pro cesses in
the economic and social domain
that affect the pension system. Pri-
marily they depend on the develop-
ment dynamics, growth and invest-
 ment, i.e. the creation of values   co -
vering the gaps in terms of financial
sustainability and solidarity as a
precondition for stable relationships
in each state and balan ced social
development. In such a situation the
need for the establishment of finan-
cial solidarity that can be mode lled
at the state level and in the long run
becomes inevitable.

In relation to the payment of pen -
sions, there is a constant downward
trend in the share of pensions in the
average salary in the Republic of
Macedonia. This trend leads to a re -
duced pension and thus decreased
opportunity for retirees or decline in
their standard compared to the ave -
rage wage in the state. The share
of all types of retirement in terms of
average salary per worker in 2010
compared to 2009, decre ased from
49.1% to 47.9% or about 1.2, while
in 2011, compared to 2010 increa -
sed from 47.9% to 49.9%, or two
points.
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Ако се спореди дека пред 10 го -
дини просечната пензија била на
ниво од 61,1% од просечната пла -
та, а пред 20 години или во 1992 го-
дина била на ниво од 77% од про -
сечната плата тогаш јасно е дека
тенденци јата е негативна и бара
решенија кои ќе ја променат оваа
состојба. Уште повеќе ако се има
предвид дека просечната плата е
на ниво од околу 21.415 денари или
348 евра, следи дека просечна пен -
зија е половина од овој из нос или
10.692 односно 174 евра. Потпро-
сечна пензија примаат 56,4% од
пен зионерите, додека бро јот на ко-
рисниците на пензија кои при маат
најниски пензии, односно пен зија
до 8.274,50 денари, изнесува 114.707
корисници или 41,0% од вкупниот
број на корисници на пен зија. Со
ова просечната пензи ја е доближе -
на до категоријата загарантиранта
минимална плата (8.000 денари)
што е нереално осо бено за лица
кои речиси 40 години издвојувале
средства за сво ите пензии. 

За ваквата состојба влијание
има односот на бројот на осигурени -
ци-уплатувачи кој на крајот на 2011
година изнесуваше 489.608, доде -
ка бројот на корисници на пен зија
изнесуваше 280.891 корис ник (за-
едно со минималните земјоделски
и воени корисници) или соод нос
1,74 осигуреници на 1 пензионер.

Секако дека за ова свое влија -
ние има и намалувањето на прихо -
ди те на Фондот за пензиско инва -

If we take that 10 years ago, the
average pension level was of 61.1%
of the average wage, and 20 years
ago or in 1992 was at a level of 77%
of the average wage then it is clear
that the trend is negative and requ -
ires solutions that will change this sit-
uation. Moreover if we consider that
the average salary level in 2012 was
of about 21,415 denars, or 348 euros,
it follows that the average pension is
half of this amount or 10,692 or 174
euros. 56.4% of pensioners received
an under average pension, while the
number of pension beneficiaries who
received the lowest pensions or pen-
sion up to 8274.50 denars, amoun -
ted to 114,707, or 41.0% of the total
number of pension beneficiaries. With
this average the pension is clo ser to
the category of guaranteed minimum
wage (8,000 denars), which is unre-
alistic especially for persons who for
almost 40 years have paid for their
pensions.

This situation is influenced by
the ratio of the number of insured-
payers whose number at the end of
2011 amounted to 489,608, while
the number of pension beneficiar-
ies was 280,891 users (along with
the minimum agricultural and mili-
tary users) or ratio is 1.74 insured to
one pensioner.

Certainly this have its effect on
the reduction of the income of the
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лидско оси гурување (од 21.2% на
18%) а заради смалениот надо мес -
ток од плата кој е главен извор на
при ходи на фондот. Намалу вањето
беше мотивирано дека ќе влијае на
зголемување на вработу вањето но
тоа не се случи, не вра ботеноста
ос та на на високо ниво од над 31%.
Всушност се случи преле вање на
доходите од една класа кон друга.
Новофор ми раната класа капи та -
листи има мо жност да се збогатува
за сметка на смалените трошоци за
плати (3,2% процентни поени) а тие
трошоци за пензии неизбежно се
по криваат од буџетот т.е. од да но ци -
те што значи двојно плаќање од гра -
ѓа ни те за иста цел.

Имено во Фондот се слеваат
61,5% од изворните приходи (439
милиони евра) од кој износ само од
придонес од плата се обезбедува -
ат 58,9%, додека 35,7% (или 255
мил. евра) се средства кои се пре -
фр луваат од Буџетот на државата.
Учеството на приходите од Буџетот
на Републиката во вкупните при-
ходи на Фондот во износ од 35,7%
е втор по големина приход и прет -
ста вува значајна ставка во финан-
сирањето на пензиското и инвалид -
ско осигурување.

Ако би се променил процентот
на наплата на придонесот кој сега
изнесува 18% на 21,2% (колку што
беше пред намалувањето) тогаш,
под исти услови, би се генерирал
при ход од 517 мил. евра, или за 78
мил. евра повеќе. За овој износ би

Fund for Pension and Disability In-
surance (from 21.2% to 18%) due to
the reduced share from salary which
is the main source of income for the
Fund. The reduction was moti vated
to affect the increase in employment
but it didn’t happen, unemployment
remained at a high level of over 31%.
Actually there was a spill over of in-
come from one class to another.
Newly formed ca pi talist class has
the opportunity to get richer at the
expense of redu ced wage costs
(3.2% pts) and those pension costs
will inevitably be covered by the bud -
get, ie which means double payment
of taxes of the citizens for the same
purpose.

Namely 61.5% of revenue so ur -
ces go to the Fund (439 million). This
amount is composed of 58.9% from
salary contribution, and 35.7% (or
255 million Euros) are funds trans-
ferred from the state budget. The
sha re of the revenues from the State
Budget in the total income of the
Fund in the amount of 35.7% is the
second largest income and it is an
important item in the financing of the
pension and disability insu rance.

If the percentage of collection of
contributions which now stands at
18% would be changed to 21.2%
(as it was before being reduced) this
would generate a revenue of 517 mi -
llion Euros, or 78 million Euros more.
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се намалиле даночните транфери
кои сега се вршат, а со тоа делум -
но би се избегнало двојното плаќа -
ње и задолжување во полза на Фон -
дот и по основ на даноци и по основ
на придонеси.

Може да се оцени дека 94,6% од
приходите на Фондот се од придо-
нес од плата и од буџетот. Намалу-
вањето на приходот од придонеси
од плата го покренува прашањето
за промена на оваа стапка со што ќе
се релаксира притисокот и дубиози -
те кои се јавуваат како и посто јаната
интервенција од буџетот на држа-
вата во обезбедувањето на испла-
тата на пензиите. Покрај тоа оп ре-
делувањето на одреден про цент од
ДДВ за исплата на пензи ите е ре -
шение кое треба да се разгледа за
одржување на дол горочна финан -
сиска стабил ност и за трајна соли -
дар ност во оваа сфера.

Важен показател од кој може да
се разбере улогата на социјалните
трансфери е и најнискиот из нос на
пензија кој се определува незави -
сно од висината на пензи јата и е
оп ределена врз основа на должи-
ната на пензискиот стаж и остваре-
ните плати. Тоа значи дека на оси-
 гу реникот му се гарантира износ на
пензија кој е повисок од пензијата
определена од должината на пен-
зискиот стаж и остварените плати.
Институтот најнизок износ на пен-
зија, се заснoва на прин ципот на
со цијална праведност и неговата
висина зависи од должината на ра-

The current tax transfers would be
reduced for the same amount, and
it would avoid double payment and
borrowing in favour of the Fund in
taxes and in contributions.

It is estimated that 94.6% of the
income of the Fund comes from the
contributions from salaries and the
budget. The reduction of income from
contributions from salaries raises the
question of the rate that would relax
pressure and dubiousness that occur
as well as the constant intervention
from the state budget in the provi-
sion of payment of the pensions.
Besides that the determination of a
share of the VAT for payment of pen-
sions is a solution that should be con -
sidered to maintain the long-term
financial stability and lasting solidar-
ity in this area.

An important indicator to under-
stand the role of social transfers is
the minimum pension that is deter-
mined independently of the amount
of the pension and is determined
based on the length of the retirement
period and salaries. This means that
the insured person is guaranteed an
amount of retirement pension higher
than determined by the length of
the accrued benefits and the sala -
ri es. The concept of minimal pen-
sion depends on the principle of
so cial justice and its amount de-
pends on length of contribution ex-
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ботниот придонес изразена преку
должината на пензискиот стаж и
ако истата е пони ска на корисни-
кот му се исплатува до најниската
пензија. Овој вид специфичен со -
ци ја лен трансфер е важен корек-
тив за нама лување на социјалните
притисоци кои се мож ни заради
ни ско то ниво на овој вид пензии.

Во Фондот, на крајот на 2011 го-
дина се исплаќаше минимална пен -
зија на 77.705 корисници и тоа:
30.582 корисници или 39,4% од вку -
пниот број на корисници на мини -
мал ни пензии, од трета група, од но-
сно со најмал пензиски стаж (до 25
години маж, односно до 20 години
жена), на 16.035 корисници од вто -
ра група (над 25 години маж и над
20 години жена), или 20,6% и на
31.088 корисници на пензија од пр -
ва група (над 35 години маж и над
30 години жена) или 40,0% од вкуп-
ниот број на минимални пен зии. Бро -
 јот на корисници на најнизок износ
на пензија во 2011 година во според -
ба со 2010 година (76.543) зголемен
е за 1,5% како резултат на оствару -
ва њето понис ки пензии на новите
ко рисници кои правото на пензија го
оствариле во 2011 година.

Покрај овој број, 37.002 корисни -
ци на пензија остваруваат право на
пензија со износи на пензија меѓу
гру пите. Со овие корисници, бројот
на корисниците на пензија кои при -
ма ат најниски пензии, односно пен -
зија до 8.274,50 денари, изнесува
114.707 корисници или 41,0% од вку -

pressed by the length of the years
of service and the accrued benefits.
If they are lower then the person
shall receive the lowest guaranteed
pension. This kind of specific social
transfer is an important corrective
to reduce social pressures that are
possible because of the low level of
this type of pensions.

The Fund at the end of 2011 paid
a minimal pension to 77,705 benefi -
ciaries: 30,582 users or 39.4% of the
total number of users of mini mum
pen sions from the third group, ie with
the most years of service (up to 25
years old man, ie up to 20 years in
women), 16,035 users from the se -
cond group (over 25 years old male
and over 20 years in wo men), or
20.6% and 31,088 pension benefi-
ciaries from the first group (over 35
years old male and over 30 years
old) or 40.0% of the total number of
minimum pensions. The number of
beneficiaries of the minimum pen-
sion amount in 2011 compared to
2010 (76,543) incre ased by 1.5%
due to lower pensions of new users
who have accompli shed the right to
a pension in 2011.

In addition to this number, 37,002
beneficiaries are entitled to a pen-
sion with amounts which are bet -
ween groups. With these users, the
number of pension benefici aries who
receive the lowest pensi ons or up
pension to 8274.50 denars, amo -
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п ниот број на корисници на пен зија.
Средствата за разликите од утвр -
дените износи на пензија до изно-
сот што се исплатува се обезбеду-
ваат од Буџетот на Републиката.
Со тоа се врши трансфе ри рање на
значителен обем на средства со што
се из разува социјал ни от елемент
и уло гата на социјал ната држава.

Надминување 
на регионалните
развојни нееднаквости 
во Република Македонија

Специфичен вид социјални
транс фери се и средствата кои се
наменуваат за остварување на рам -
номерен развој односно за надми-
нување на регионалните развојни
нееднаквости. Овие прашања се
ре гулирани со за кон во кој се уре-
дуваат целите, начелата и носите-
лите на политиката за поттикнува -
ње рамномерен регионален раз вој;
планирањето на регионалниот раз-
вој; финансирањето и рас пре дел -
бата на средства за поттикнување
на рамномерниот регионален раз-
вој; следењето и оценувањето на
спроведувањето на планските до -
ку менти и проекти и други праша ња
поврзани со регионалниот развој.
Всушност регионален развој е про-
цес на идентификува ње, пот тик ну -
вање, уп ра вување и искористу ва -
ње на развојните потенцијали на
планските региони и подрачјата со

unted to 114,707 users, or 41.0% of
the total number of pen sion benefi-
ciaries. Mass differences of the de-
termined amount of pension to the
amount paid shall be provided from
the State Budget. This is done trans -
ferring a significant amount of funds
which expres ses the social element
and the role of the welfare state.

Overcoming regional 
development disparities 
in the Republic of macedonia

Specific kind of social transfers
are the funds that are intended to
achieve equal development i.e. to
overcome regional development in-
equalities. These issues are regula -
ted by the law which regulates the
objectives, principles and policy ma -
kers to promote balanced regi onal
development; regional development
planning; funding and allo ca tion of
resources to promote balanced re-
gional development; monitoring and
evaluation of the imple mentation of
planning documents and projects
and other issues related to regional
development. In fact regional deve -
lopment is the process of identify-
ing, fostering, ma naging and explo -
iting the development potential of
the planning regions and areas with
specific deve lopment needs. As far
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специфични развој ни потреби. Што
се однесува до по литиката за по-
ттикнување рамномерен региона-
лен развој тоа е систем на цели,
инструменти и мер ки насочени кон
намалување на регионалните дис-
паритети и ост ва ру вање на рамно-
мерен и одржлив развој во Репу-
бли ка Македонија.

За да се остварува регионален
развој неопходно е да има стабил -
ни извори на финансирање, при
што из вори за финансирање на ре -
гионалниот развој се: Буџетот на
Република Македонија; буџетите
на единиците на локалната само -
уп рава; фондовите на Европ ската
унија; дру ги меѓународни извори;
донации и спонзорства од физички
и правни лица; и други средства
утвр дени со закон. 

Со оглед дека се работи за зна-
чаен обем на средства за поттик-
нување на рамномерниот региона -
лен развој од Буџетот на Републи -
ка Македонија годишно се издвоју -
ваат средства во висина од нај -
мал ку 1% од БДП. За поттикнува ње
на развојот на одреден плански
регион, единиците на локалната
самоуправа можат да користат и
средства од фондовите на Европс-
ката унија. Користењето на сред-
ства од фондовите на Европската
унија се уредува со акт на Влада та
на Република Македонија. Сред -
ствата се распределуваат по реги -
они за финансирање на конкретни
проекти за развој на плански от ре-

as policies to promote balanced re-
gional development are concerned
they are a system of goals, instru-
ments and measures aimed at re -
du cing regio nal disparities and achi -
eving balanced and sustainable de-
velopment in the Republic of Mace-
donia.

For the realisation of equal re-
gional development requires stable
funding sources, and they are: the
budget of the Republic of Macedo-
nia; budgets of local self-govern-
ment units; European Union funds;
other international sources; dona-
tions and sponsorships from indi-
viduals and legal persons; and other
means specified by law.

Given that significant amount of
funds is needed to promote balanced
regional development, the state al-
locates annually from the budget
an amount which is at least 1% of
GDP. To encourage the develop-
ment of a planning region, local go -
ver nments may use EU funds. The
use of these funds is regulated by
Act of the Government of the Re-
public of Macedonia. Funds are al-
located to regions to fund specific
development projects in the plan-
ning region for the development of
areas with specific development
ne eds and development of the vil-
lage. To foster balanced regi onal
de velopment funds are alloca ted by
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гион, за развој на подра чјата со
специфични развојни потреби и за
развој на село то. Сред ствата за
пот тикнување рамномерен регио-
нален развој ги распре делува Вла-
дата на Република Ма кедонија и
тоа: 70% за финансирање на про-
екти за развој на планските реги -
они, 20% за финансирање на про-
 екти за развој на подра чјата со
специфични развојни потреби, и
10% за финансирање на проекти
за развој на селата. 

Со одредбите за управување со
средствата за регионален развој се
утврдени начинот и постап ка та на
распределба на средствата издво -
ени од Буџетот на Републи ка Маке-
донија. Распределбата се темели
врз степенот на развиеноста на оп-
штините и планските региони, кои
се утврдуваат преку индексот за еко -
номска развиеност и демографски -
от индекс. Поблиски те вредности на
критериумите и ин дикаторите за
пресметување на степенот на раз-
виеноста на планските региони се
уредуваат со подзаконски акти.

Во врска со овој вид трансфе -
ри битен елемент и улога има со -
ци јалната компонента, а тоа е кон-
 статираното заостанување во раз-
војот. Заради тоа социјалните тра -
нс фери се во функција за поттик-
нување на развојот на овие дело -
ви од државата кои заостануваат
што е во рамките на препораките
кои се добиваат од европ ските ин-
ституции кои инсистираат на ре-

the Government as follows: 70%
for financing the projects for the de-
velopment of regions, 20% for fi -
nan cing projects for the develop -
ment of areas with specific devel-
opment needs, and 10% for fi nan -
cing projects for development of
villages.

Provisions for regional develop-
ment funds management determine
the manner and procedure of allo-
cation of funds allocated from the
State Budget of the Republic of Ma -
cedonia. The allocation is based on
the level of development of munici-
palities and regions, which are de-
termined by the index of econo mic
development and demographic index.
Detailed values   of criteria and indi-
cators for calculating the degree of
development of the planning regions
are regulated by bylaws.

In connection with this kind of
transfers the social component plays
an essential role and it is concluded
the lag in development. Because of
that the social transfers are aimed
at encouraging the development of
these parts of the country that lag
behind and are within the recommen -
dations received from Europe an in-
stitutions that insist on regi onali -
zation in the use of development
opportunities and potentials. Regi -
onal development encourages firms
to open new jobs, and individuals to
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гионализација во делот на корис -
те ње на развојните можности и по-
тенцијали. Со регионалниот равој
се поттикнуваат фирмите да отво-
раат нови работни места, а пое -
динците да се ангажираат во мал
бизнис и претприемничко работе -
ње, со цел да се намали сирома ш -
тијата на овие кра еви, а особено
да се спречи миграцијата и иселу-
вањето со што дел од територија -
та на државата уште подлабоко
за останува и не се развива.

Иако не се во функција на со ци -
јални трансфери дел од субвенци -
ите кои владата во Република Ма -
кедонија ги наменува за поддр шка
на аграрниот сектор може да се оце -
нат дека имаат и директно со цијал -
но вли јание. Се работи за обемни
наменски средства кои на го дишно
ниво се движат од 100-135 милиони
евра, а се во функција на поддршка
на земјоделското и сточарското про -
изводство и извоз. Покрај развојот
на овој сектор, раз војот на региони
и краеви кои заостануваат, се соз-
дава зголемено прозиводство на
храна и произво ди за извоз. Сето
тоа базира на трансфе ри, кои, со
поддршка од др жавата се во насока
на мотивирање на поединци да ги
користат аграрниот потенцијал и ре-
сурси. Со сопствено то работно ан-
гажирање овие лица не се повеќе
на товар на социјалните фондови,
туку обратно придонесуваат за нив -
но полнење со што се поттикнува
растот и развојот.

engage in small business and en-
trepreneurial activities, in or der to
reduce poverty in these areas, and
particularly to prevent migration and
emigration which is the reason why
part of the territory of the state still
lags behind and does not develop.

Although the subsidies which
the Government of the Republic of
Macedonia allocates to support the
production in the agricultural sector
are not directly linked to social trans -
fers they can be also evaluated as
having a direct social impact. These
are large earmarked funds that an-
nually range from 100-135 million
Euros, and are aimed at giving op-
erational support to agricultural and
livestock production and export. In
addition to the development of this
sector, the development of regions
and regions that are lagging behind
creates incre ased production of food
products for export. All these is ba -
sed on transfers, which, with sup-
port from the state are aimed at
mo tivating individuals use agricul-
ture potential and resources. Wit
this engagement, these individuals
are no longer co ve red by the social
funds, on the con t rary, they contri -
bute to those funds which promotes
growth and development.
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Заклучоци 

Може да се заклучи дека соци -
јалните трансфери се важна компо-
нента во креирањето на макроеко -
номската политика на секоја др жа -
ва. Тие се значителни и од нивно  то
правилно менаџирање во голема
мерка зависат развојните потенци -
јали и можности на државите. Исто
така од нивниот обем и навреме-
ност во исплатата зависат и соци -
јал ниот мир и стабилност како пре-
дуслови за постојан раст и развој.

Под социјални трансфери може
да се вклучат разни плаќањата и
трансфери на средства во повеќе
области и тоа: социјална заштита,
здравствена заштита, образование
во сите степени, разни форми на
со цијална сигурност на ризични гру -
пи, заштита на човекови права, за-
штита на децата (детски додаток),
надоместоци при невработеност,
гаранција за минимална пла та, ис-
платата на пензиите и други. Се
ис такнува потребата за согледува -
ње на функциите кои ги обавуваат
трансферираните средства кои се
таргетирани во остварувањето на
социјалната политика на држава та.
Може да се трансферираат сред -
ства, но како што е укажано може да
се помага со производи во физич -
ки облик како: храна, зем јоделски
производи, средства за работа, суб-

Conclusions

It can be concluded that social
transfers are an important compo-
nent in the creation of each coun-
try’s macroeconomic policy. They are
significant and their proper ma na -
ge ment are highly dependent on
the development potential and op-
portunities of the states. Moreover,
social peace and stability, which are
a precondition for steady growth and
development, depend on the range
and timeliness in the payment of
the se transfers.

Social transfers include various
payments and transfers of funds in
several areas such as: social secu-
rity, health care, education at all le -
vels, various forms of social securi-
ty, risk groups, human rights, child
protection (child allowance), unem-
ployment compensation, minimum
wage guarantee, the payment of
pensions and other. It is necessary
to analyze the functions that are
per formed by transferred funds that
are targeted at achieving the social
policy of the state. The funds can
be transferred in cash, but as indica -
ted the assistance can also be gi -
ven with products such as: food,
agricultural products, capital goods,
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венција/плаќање како неделни,
месечни, сезонски и годи шни транс -
фери од социјалната сфера

Интересот за социјалните тра н -
 с фери е поизразен во земјите со
пониски приходи заради согледу-
вање на потенцијалот на долго-
рочни предвидливи инструменти
за решавање на хроничната сиро-
маштија и причините кои ја пот тик -
нуваат односно создаваат. Сиро -
маштијата најчесто е прозвод на
високата стапка на невра бо теност
со што се проширува негативниот
ефект и ранливоста на ка тегo ри -
ите граѓани кои се и без работа и
сиромашни со што се исклу чени од
број ните развојни мо ж ности и по-
тенцијали кои се достап ни, но за
сиромашните како да не постојат.
Причините за сиромаштијата се
покажаа мошне отпорни на интер-
венциите и се јавува круг на сиро-
маштија што како виртуелна спи -
рала се издигнува се погоре и по -
ви соко. Решението на сиромаш ти -
 јата се сме та дека е вра ботува-
ње то. Но отварањето на работни -
те места е се поскапо и се потеш -
ко се вложува во нивното креира -
ње. Предвидливоста е клу ч ната
карактеристика на социјалните
трансфе ри кон решавање на хро -
нична сиромаштија со тоа што ис-
тите се оче кувана поддршка и
по мош од државата, но со цел за
осамосто ју вање на поединецот и
неговото вра ботување.

subsidy/payment as weekly, monthly,
seasonal and annual transfers from
the social sphere.

The interest in social transfers is
emphasized in lower-income coun-
tries with due consideration of the
potential long-term predictable in-
struments to address the chronic
poverty and the causes that induce
or create it. Poverty is usually a re-
sult of the high unemployment rate
which increases the negative effect
and the vulnerability of different cat-
egories of citizens who are both poor
and jobless and thus excluded from
the numerous development oppor-
tunities and potentials that are avail-
able. Causes of poverty have proved
to be highly resistant to interventi -
ons and poverty seems to become
a vicious constantly rising up. The
solution to poverty is employment.
But opening new jobs is becoming
more and more expensive and har -
der to invest in. Pre dicta bility is a
key feature of social transfers to ad-
dress chronic poverty and they are
a support and assistance expected
from the state, with the objective of
giving independence and employ-
ment to the individual.

In connection with the changing
of social transfers in the Republic of
Macedonia the growth is perceived
in the cash outlays scale (from 69.3
to 72.3 bn. MKD compared 2010/ -
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Во врска со движењето на со -
ци јалните трансфери во Републи -
ка Македонија се согледува раст
на издатоците во паричен обем
(од 69,3 на 72,3 млрд денари спо-
редбено 2010/2011 година) додека
пак во однос на учеството на овие
средства во вкупните јавни расхо -
ди се збележува нивно нама лува -
ње за 4,1 процентни поени (при -
кажано во табелата). Тоа е од раз
од една страна на политиката на
распределба на средствата за од-
делни намени и приоритети, ра с -
тот на вкупниот обем на трошоци
но и на влија нието на рецесионите
движења, кои, иако постојат не ги
ли митираат утвр дените права на
лицата корисници на средства по
основ на социјална заштита. Од
аспект на нивото на трансферите
и нивната достатност за задоволу-
вање на потребите на приматели -
те на овие надоместоци и нивните
семејства, факт е дека е потребно
да се согледааат истите и да се
ком парираат со растот на платите
и трошоците за живот и соодветно
да се усо гласуваат. Со тоа би се
овозможи ло социјалните трансфе -
ри да ги решаваат основните егзи-
стенцијални прашања на граѓаните.
Врз основа на изнесеното може да
се оцени неопходноста од кори-
стење на социјалните трансфери
и покривање на социјалните тро-
шоци кои во целина позитивно вли -
јаат на економскиот раст и на јак -
не ње на социјалната кохезија во

2011) while the relative share of
the se funds in total public expendi-
ture notes reduction of 4.1 percent-
age points (shown above in the
tab le). On one hand it is a reflection
of the policy of allocation of funds
for certain purposes and priorities,
of the increase in the total volume
of costs and of the impact of reces-
sionary pressures, which although
being present do not limit the es-
tablished rights of the persons users
of funds on the basis of social pro-
tection. In terms of the level of trans -
fers and their sufficiency to meet
the needs of the recipients of these
benefits and their families, it is nec-
essary to analyze them and com -
pa re them with the growth of wages
and with the cost of living and har-
monize them appropriately. This
would allow the social transfers to
address the citizens’ basic existen-
tial needs.

From the above we can assess
the need of the use of social transfers
and coverage of social costs which
in general have a positive influence
on economic growth and strength-
ening of the social cohesion in the
society. Before the policy makers at
the macro level this sets a higher
level of responsibility and need to
un derstand the role and importance
of social transfers and their mainte-
nance on a real and rational level.
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општеството. Тоа пред креаторите
на политиките на макро ниво по-
ставува повисоко ниво на одговор-
ност и разбирање на улогата и зна -
чењето на социјалите трансфери
но и нивно одржување на ниво кое
е реално и рационално. Реално од
аспект на можностите за задово-
лување на основните потреби на
лицата кои се приматели на соци -
јалните трансфери, а рационално
од аспект на мотивираноста за ак-
тивациско влијание во поглед на па -
зарните односи и мотивирање на
поединецот кон претприемни чко
работење и однесување.

Чувствителноста на приматели -
те на социјалните трансфери осо-
бе но во услови на рецесиони дви -
жења се зголемува и од таму ефек-
тите на трансферите особено за за-
штита на делови од популацијата и
за надминување на сиромаштијата
и социјалната исклуче ност станува -
ат се позначајни, како за демограф-
ските процеси, така и за социјална -
та инклузија. Со нив се овозможува
балансирање и еден облик на хар-
монизација на соци јалните односи,
односно избегнување на потенци -
јал ни социјални кон фликти.

Real in terms of opportunities to
meet the basic needs of people who
are recipients of social transfers and
rational in terms of motivation for
activation effect in terms of market
relations and motivating individuals
towards entrepreneurial activities
and behaviour.

The sensitivity of the recipients
of social transfers, especially in con -
ditions of recession movements in-
creases and from there the trans -
fers in particular for the protection
of parts of the population and for
addressing poverty and social ex-
clusion are becoming increasingly
important as demographic pro ces -
ses and in favour of social inclusi -
on. They allow harmonization of so-
cial relations, i.e. avoiding of poten-
tial social conflicts.
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УЛОГАТА НА 
СОЦИЈАЛНИТЕ ТРАНСФЕРИ
ВО НАМАЛУВАњЕ 
НА СИРОМАШТИЈАТА 
ВО ХРВАТСКА

Д-р Предраг Бејаковиќ,
Институт 
за јавни финансии, 
Загреб, Хрватска

Апстракт

Научните и политичките диску -
сии во светот често се водат за ефи -
касно ста на социјалните прог рами
реали зи рани првенствено преку со -
цијалните трансфери, би дејќи се
наведува дека системите за добро-
состојба го содр жат семето на ко -
руп цијата, пр вен стве ната де стиму-
лација за работа. Хрватска има ре -
лативно високи соци јални тро шоци,
но тие не се доволно ефи касни во
намалувањето на неед наквоста и
сиромаштијата. Тековниот систем
на социјална заштита во Хрватска
е ме шавина од стари и нови програ -
ми, кои постојано се ре фор ми раат
како одговор на промен ливите со -
ци јални потреби и можности по -
ефи  касно да обезбедат социјални
тра нс фе ри или услуги. Владата се

ThE ROLE 
OF SOCIAL 
TRANSFERS 
IN REdUCINg POVERTY 
IN CROATIA 

dr. Predrag Bejakovic, 
The Institute 
of Public Finance, 
Zagreb, Croatia 

Abstract 

Scientific and political discus-
sions in the world often confront on
the efficiency of welfare program -
mes conducted primarily through
social transfers as the welfare sys-
tem is considered to contain a seed
of corruption, which is the primary
disincentive to work. Croatia has
quite high social expenditures but
they are not effective enough in the
reducing inequality and poverty. The
current social protection system in
Croatia is a combination of old and
new programs that are continuous -
ly being reformed in order to res -
pond to changing social needs and
to provide more efficient social
transfers or services. The Govern-
ment is trying to formulate these
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обидува да ги форму лира наведе -
ните мерки во согла сност со прин -
ципот на соци јал на правда, однос-
но еднаква рас пре делба на товарот
на кризата и фис кална консолида -
ција меѓу сите категории на опште -
ството. Во таа сми сла, Владата вети
дека нема да ги намали пос тој ните
социјални пра ва. Во трудот, по во -
ведните забе ле шки, предвидена е
теоретска рамка за социјалните
трансфери. Показа те лите на сиро -
маштијата и вкуп ни те социјални тро -
шоци во Хрватска се објаснети во
Делот 2, додека Делот 3 е посветен
на меѓународни споредби и анали -
зи на ефи кас но ста на социјалниот
трансфер во Хрватска. Делот 4 со др -
жи заклучок и препораки.

Клучни зборови: социјален
трансфер, сиромаштија, Хрват ска

Вовед

Иако Хрватска има релативно
ви соки социјални трошоци (околу
26% од БДП), многумина се на ми -
с лење дека тие не се доволно
ефи касни во намалувањето на не -
ед наквоста и сиромаштијата (на
при мер, Jafarov и Gunnarsson, 2008).
Анализите пока жаа дека расхо ди -
те во внатрешноста на големи про-
грами (пензии) се послабо насоче-
ни кон сиромашните, додека оние

measures pursuant to the principle
of social justice, i.e. equal alloca-
tion of the burden of crisis and fis-
cal consolidation among all catego-
 ries of society. In that sense, the
Government promised not to re-
duce the existing social rights. Fol-
lowing the introductory remarks,
the paper gives a theoretical frame-
work of social transfers. Poverty in-
dicators and total social costs in
Croatia are explained in Section 2,
while Section 3 is dedicated to in-
ternational comparisons and analy-
sis of social transfer efficiency in
Croatia. Section 4 contains conclu-
sion and recommendations.

Key words: social transfer,
poverty, Croatia 

Introduction 

Although Croatia has relatively
high social expenditures (about
26% of GDP), many think that they
are not effective enough in the re-
ducing inequality and poverty (for
example Jafarov and Gunnarsson,
2008). Analyses have shown that
ex penditures in large programmes
(pensions) are less dedicated to the
poor, then those with fewer funds
(welfare benefits). But a better in-
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програми на кои се тро шат по мал -
ку финансиски средства (социјал ни
бенефиции) се насочени повеќе кон
сиромашните. Но, подо бар увид во
ефикасноста на трансфе рите ќе
биде даден со компара тив на ана-
лиза, преку која можеме да ја спо -
ре диме ефективноста на хр ват ски -
от трансфер-систем, со трансфер-
си с те мите на разви ени те зем ји и
земјите во транзиција.

Тековниот систем на социјална
заштита во Хрватска е мешавина
од стари и нови програми, кои по -
стојано се реформираат како одго -
вор на променливите социјални
по треби и можностите за поефика -
сно обез бедување социјални транс -
фери или услуги. Некои од овие
програми беа наследени од соци -
ја листичкиот пе риод, како што се
пензиите и семеј ните бенефи ции.
Други програми беа додадени по -
тоа, како што е додатокот за одр жу -
вање, коишто започнаа во текот на
1990-тите, за да се задо во лат пот -
ребите на пазарната еконо ми ја и
програмите за социјална помош
коишто се засноваат врз потребите.

По соодветниoт пораст на БДП
од околу 4% во текот на 2001 до
2007, во 2008 год. хрватскиот БДП
почна да прикажува заостанување
во растот: од 4,3% во првиот квар-
тал, до 1,6% во третиот квартал,
така што за цела година растот на
БДП беше само 2,2%. По значај но -
то намалување на БДП од -6,0% во
2009 год. и -1,2% во 2010 год., 2011

sight into the effectiveness of trans-
fers will be given by a comparative
analysis, through which we can com -
pare the effectiveness of the Croa-
tian transfer system with the trans -
fer systems of developed and tran-
sitional countries.

The current social protection sys -
tem in Croatia is a combination of
old and new programs that are con-
tinuously being reformed in order to
respond to changing social needs
and to provide more efficient social
transfers or services. Some of these
programs were inherited from the
socialist period, such as pensions
and family benefits. Other programs
have been added since, such as
maintenance allowance, which were
initiated during the 1990s to meet
the needs of a market economy,
and needs-based social assistance
programmes.

After a period of about 4% of
GDP growth rate from 2001 to 2007,
in 2008 Croatia’s GDP started to
display a negative trend: it fell from
4.3% in the first quarter to 1.6% in the
third quarter, giving an annual GDP
growth of only 2.2%. After signifi-
cant GDP decrease -6.0% in 2009
and -1.2% in 2010, 2011 was char-
acterised by stagnation and zero
GDP growth. These economic trends
have directly impacted the labour
market, primarily causing a decrease
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год. се карактеризираше со стагна-
ција и нула раст на БДП. Спо мена -
ти те економски трендови имаа ди -
ректно негативно влијание врз па -
зарот на трудот, првенствено во
на  малување на бројот на вработе -
ни лица и сродните зголемувања
на бројот на вработени лица.

Вкупната стапка на невработе-
ност на населението на возраст од
15-64 години опадна, од 13% во
2005 год., до 9% во 2008 год. Во
2009 и 2010 год., стапката на не вра -
бо теност се зголеми на 10 и на 12%,
соодвет но. Во споредба со ма жите,
чија просечна стапка на невработе-
ност оста на под 10%, жени те иску-
сија стапки на невработеност во
опсег од 12%. Се пак, со ог лед на тоа
што економските сектори кои нај -
многу страдаа во текот на криза та
се доминантно машки, про цент но то
зголемување на стап ка та на невра-
ботеност на мажите во периодот
2008-2010 год. изнесу ва 4 про цент -
ни поени (7-11%), до де ка за же ните
се зголеми за 2 процентни поени
(од 10, до 12%). Споменатите трен-
дови се влошија до 2012 година.

Значителен број на хрватски
гра ѓа ни страдаат од лоши соци јал -
ни ус лови и немање соодветен при -
стап до јавните добра и услуги, а
по ради ре це сијата, зголемената
не врабо те ност и буџетските про б -
ле ми, можеме да оче куваме нат а -
мошно влошување на социјална -
та слика (иако е тешко точ но да се
предвиди и планира бро јот на нев -

in the number of emplo yed persons
and related increase in the number
of employed persons.

The overall unemployment rate
for the population aged 15 - 64 fell
from 13 per cent in 2005 to 9 per
cent in 2008. In 2009 and 2010 the
unemployment rate increased to 10
and to 12 per cent respectively. Com -
pared to the average unemployment
rate in men, which stayed below 10
per cent, women unemployment rate
increased up to 12 per cent. Howe -
ver, since the economic sectors that
suffered most during the crisis are
male-dominated, the unemployment
rate of men from 2008 to 2010 in-
creased by 4 percent (from 7 to 11
per cent), while in women it incre a -
sed by 2 percent (from 10 to 12 per
cent). The situation continued to de-
teriorate in 2012.

A significant number of Croatian
citizens suffer from bad social con-
ditions and lack adequate access
to public goods and services, while
due to the recession, the increased
unemployment and budgetary prob -
lems, we can expect further deteri-
oration of the social image (although
it is difficult to accurately predict and
plan the number of unemplo yed and
poverty-stricken persons). In order
to alleviate the crisis, the Govern-
ment is proposing and implement-
ing appropriate measures in eco-
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работени и сиромашни лица). Со
цел да се ублажи кризата, Вла да та
предлага и спроведува соод ветни
мерки поврзани со економската и
фис калната политика. Вла дата се
обиду ва да ги формулира мерките
согласно со начелото на со цијална
праведност, односно ед наква рас -
пре делба на то ва рот на кризата и
фис кал на консоли дација меѓу сите
категории на општество то. Во таа
смисла, Владата вети дека нема да
ги намали постојните соци јални пра -
ва. Клучниот фактор е да се спречи
значителното зголе му  ва ње на не в -
ра ботеноста и да се обез бедат со -
одветни услови за по брзо вработу-
 вање во случај на отказ.

Текстот е посветен на опис на
активностите на економско зак реп -
 нување во Хрватска, со особено
внимание на улогата на социјални -
те трансфери. Трудот се состои од
че тири дела. По овие воведни за бе -
лешки, Делот 1 предвидува тео рет -
ска рамка за социјалните транс-
фе  ри, првенствено нивната дефи -
ни ција, видови и значење. Делот 2
содржи податоци за индикаторите
на сиро маштија и вкупните соци јал -
ни тро шо ци во Хрватска. Делот 3 е
посветен на меѓународни спо редби
и анализи на ефикасноста на соци -
 јалниот транс фер во Хр ват ска. Во
Делот 4 се даде ни зак лу чо ци и пре-
пораки со приоритет на по до бро
при способување на со цијал ните
трансфери кон нај ран  ли вите групи.

nomic and fiscal policy. The Gov-
ernment is trying to formulate me -
asu res in compliance with the prin-
ciple of social justice, i.e. equal allo -
cation of the burden of crisis and
fis cal consolidation over all cate-
gories of society. In that regard, the
Government promised it would not
reduce existing social rights. The
key issue is to prevent considerable
increase of unemployment and to
ensure adequate conditions for quic -
ker employment in case of dis -
missal.

This paper describes the activi-
ties of economic recovery in Croa-
tia, with a special emphasis on the
role of social transfers. It consists
of four sections. Following the intro-
ductory, Section 1 provides a theo-
retical framework on social trans-
 fers, giving a definition, types and
importance. Section 2 contains data
on poverty indicators and total soci -
al costs in Croatia. Section 3 is de -
di cated to international compari-
sons and analysis of social transfer
efficiency in Croatia. Section 4 con-
tains a conclusion and recommen-
dations giving priority to a better
adjustment of social transfers for
most vulnerable groups.
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Теоретска рамка

Научните и политичките диску -
сии во светот често се водат за
еф ика сноста на социјалните прог -
ра ми реа лизирани првенствено
преку социјалните трансфери, би -
дејќи се наведува дека системот
на добросостојба, како и многу дру -
ги изрази на човековата намера, го
содржи семето на коруп ци јата.
Често се наведува, но само делум -
но оправдано, дека бенефити те за
големата и долгорочна невработе -
ност или значајните права во си -
сте мот за социјална грижа (што не
е случај во Хрватска), ги поттик ну -
ваат невработените и сиромашни -
те на подолго и поселективно ба-
рање ра бота, како и на намалување
на раб отните напори и порано от-
кажување на вработувањето. Фор -
мално, огром ните трошоци за це -
ли те на добросостојбата не се га -
ранција за ефикасно насочува ње
и употреба. Ситуацијата со ефи ка -
сноста на програмите за до бро -
со стојба е особено неповолна во
транзиционите земји, каде што (ог -
раничено достапни) ресурсите нај -
често не се многу добро насочени
кон најранливите групи во опште -
ството. Исто така, некои програми
кои на прв поглед се скапи или лу -
ксузни, може навистина да им по -
могнат на сиро маш ните луѓе, до-
де ка некои други, помалку скапи

Theoretical framework 

Scientific and political discus-
sions in the world often confront on
the efficiency of welfare program -
mes conducted primarily through
social transfers as the welfare sys-
tem - like many other expressions
of human intention - is considered to
contain a seed of corruption. They
often state – but only partly justify -
that excessive and long-term un-
employment benefits or significant
rights in the welfare system (which
is not the case in Croatia) encour-
age the unemployed and poor to a
longer and more selective job search,
as well as to lower work efforts and
earlier withdrawal from employment.
Formally huge expenditures for wel -
fare purposes are not a guarantee
of efficient targeting and use. The
situation with welfare program effi-
ciency is particularly unfavourable
in transitional countries where the
(limited available) resources are
usually not very well targeted to-
wards the most vulnerable groups
in society. Moreover, some program -
mes that on first sight might seem
costly or luxurious, may indeed help
poor people, while some others -
less expensive or generous - actu-
ally do not have any effect (or the
effect is very weak) on reducing
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или дарежливи, всуш ност, немаат
никаков ефект (или ефек тот е мно -
гу слаб) на намалува ње на си ро -
маштијата. Така, потребно е спро-
  ве дувањето на одредени прог рами
постојано да се следи и набљудува.

Терминот социјални трансфе -
ри опфаќа широк спектар на инс -
тру мен ти - од краткорочна реак-
тивна хума ни тарна помош во вре -
ме на вонредна состојба, до дол -
горочна, претходно испланирана и
предвидлива под дрш ка на оние
заробени во сиромаштија, или во
опасност да станат сиромаш ни.
Ме ѓутоа, тековниот интерес за со -
ци јални трансфери во посттранзи -
цис ките земји е фокусиран на по -
тен цијалот на долгорочни пред -
видливи инструменти за реша ва -
ње на хрони чната сиромаштија и
нејзините причи ни. Да се заштити
нивната предвидливост, социјал -
ните трансфери бара ат сигурни и
затоа, буџетски средства. Овој ас -
пект на социјалните транс фе ри по -
крена многу прашања меѓу вла ди-
те во јужните и источните ев ропски
земји кои немаат готовина.

Социјалните трансфери се орга -
низирани преку различни шеми на
социјално осигурување. Овие шеми
може да се класифицираат во две
главни групи, според нивните меха -
низми за финансирање: придо не с -
ни шеми и непридонесни шеми. Во
Хр ватска, како во секоја земја, ге -
нерал но коегзистираат неколку

and palliating poverty. Therefore, it
is necessary to constantly monitor
and survey the implementation of
particular programs.

The term social transfers en-
compasses a wide range of instru-
ments - from short term reactive
humanitarian assistance in times of
emergency, to long term, pre-plan -
ned and predictable support to those
entrapped in poverty, or in danger
of becoming entrapped. However,
the current interest in social trans-
fers in post-transitional countries is
focused on the potential of long
term predictable instruments to ad-
dress chronic poverty and its causes.
To safeguard their predictability, so-
cial transfers require reliable and
therefore on-budget resources. This
aspect of social transfers has ra -
ised many concerns amongst cash-
strapped governments in southern
and eastern European countries.

Social transfers are organized
through various social security sche -
mes. These schemes can be clas-
sified in two major groups, accor -
ding to their financing mechanisms:
contributory schemes and non-con-
tributory schemes. In Croatia like
elsewhere, several schemes of dif-
ferent types generally co-exist and
may provide benefits for similar con -
tingencies to different population
groups. In contributory sche mes the
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шеми на раз лични видови и може
да обезбе дат бенефиции за слич -
ни непредви дени ситуации на раз -
лични групи на население. Во при-
донесните шеми, придонесите на-
правени од страна на корисниците
(и нивните работодавци) го утврду -
ва ат правото на надоместок. Нај -
честата форма на придонесна шема
е онаа на шемата на законското
социјално осигурување (на пример,
пензиско осигурување), која обич -
но ги опфаќа вработените и прија -
вените самовработени. Спомена-
тите придо несни шеми најчесто се
финансирани преку придонеси, но
во Хрватска по ра ди релативно го -
ле мите пензиски расходи (околу
12% од БДП), исто така, се финан -
сирани со трансфери од буџетот и
јавните приходи собрани од дано -
ците или други извори. Исто така,
има и непридонесни интервен ции
во придонесните шеми, коишто
суб венционираат или бенефиции
или придонеси за определени гру -
пи на членовите и корисниците.
Спро тивно на тоа, непридонесни -
те шеми нор мално не бараат ди -
рек тен придонес од корисниците
или нивните рабо тодавци, како ус -
лов за правото да добијат бенефи -
ции. Непридонесните програми
оби чно се финансирани преку да -
ночни или други државни приходи
и може да бидат, или да не бидат
насочени кон сиромашните.

Непридонесните шеми коишто
се насочени кон сиромашните се

contributions made by bene ficiaries
(and their employers) determine
en titlement to benefits. The most
common form of contributory sche -
me is the statutory HYPERLINK
„http://www.socialsecu rityextenion.
org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=
8“social insurance scheme (for ex-
ample pension insurance) which usu -
ally covers employees and registe -
red self-em plo yed people. These
contributory sche mes are mostly fi-
nanced through contributions, but
in Croatia due to relatively huge
pension expenditures (around 12%
of GDP) they are also financed with
budget transfers and public reve -
nues collected from taxes or other
sources. There are also non-con-
tributory interventions in contribu-
tory schemes subsidizing either
benefits or contributions for speci-
fied groups of members and bene-
ficiaries. Conversely, non-contribu-
tory schemes normally do not requ -
ire direct contribution from benefici-
aries or their employers as a condi-
 tion for entitlement to benefits. Non-
contributory schemes are usually fi-
nanced from tax or other state reve-
 nues and may or may not target the
poor.

Non-contributory schemes that
do not target the poor (non-means-
tested schemes) consist of univer-
sal schemes for all residents, provi -

92

Ревија за социјална политика, год 6, бр. 10, Скопје, август 2013



состо јат од универзални шеми за
сите жители, обезбедуваат бене -
фиции според единствен услов на
живеење, како гарантиран пристап
до здрав ствена заштита; и кате -
го рични шеми кои се фокусираат
на одредени групи од населени -
ето, како оние кои пре несуваат при -
ход на стари лица над одредена
возраст или на деца под одредена
возраст. Непридонесните шеми на -
сочени кон сиромашните се со -
стојат од механизми за таргетира -
ње кои обезбедуваат дека овие
прог рами ги опфаќаат само оние
луѓе чии средства (обично нивниот
имот или приход) се под одреден
праг. Таквите целни шеми се многу
различни во нив ниот дизајн и ка -
ра  ктеристики. Оваа разновидност
може да се мани фе стира преку
ме тодите на тарге ти рање кои се
ко ристени, дополни телните усло -
ви потребни за корисни ците да
при стапат кон бенефиции и вклу -
чување на други интервенции кои
се испорачуваат над самиот транс -
фер на приход. Таквите непридо -
не сни шеми вклучуваат разни бе -
нефи ции и програми, како: шеми за
под дршка на неусловен минимум
приход (или шеми за социјална по -
мош), коишто обезбедуваат па ри ч -
ни надо местоци и/или бенефи ции
во добра на сиромашните луѓе, кои,
обично, се засноваат врз некој вид
на тести ра ње; условени парични
трансфери, коишто обез бедуваат
парични надо мес тоци на сиро маш -

ding benefits such as access to
health care upon the single condi-
tion of residence; and categorical
schemes focus on specific groups
of population such as those that
transfer income to the elderly above
a certain age or children below a
certain age. Non-contributory sche -
mes targeting the poor (non-means
-tested schemes) contain targeting
mechanisms to ensure that these
programmes will cover only those
people whose means (usually their
assets or income) fall under a cer-
tain threshold. Such targeted sche -
mes are very diverse in their design
and features. These differences may
present in terms of the methods
used to target the employed, the
supplementary conditions required
for beneficiaries to access benefits
and the inclusion of other interven-
tions in addition to the actual inco -
me transfer itself. Such non-con-
tri butory schemes include various
benefits and programmes like non-
conditional minimum income sup-
port schemes (or HY PER LINK
„http://www.social secu- rity exten-
sion.org/gimi/gess/ Show Theme. do?
tid=9“social assistance schemes)
that provide cash benefits and/or
benefits in kind to poor people usu-
ally based on some form of means-
test; conditional cash trans fers that
provide cash benefits to poor peo-
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ни луѓе под ус лов дека тие испол -
ну ваат спе ци фични бихевиорални
услови, на пример, об врска на ро -
дителите да обезбедат нивните
деца да одат редовно на училиш -
те; шеми за гарантирање на вра -
ботеноста, кои обезбеду ваат
при стап до одреден број на ра бот -
ни денови годишно за сиро машни -
те до маќинства, што, генерално,
обезбе ду ва плати со рела тивно
ниско ниво, обично преку програ -
ми те за јавни работи.

Повеќето социјални трансфери
се дизајнирани за поддршка на по -
тро шу вачката на домаќин ствата, но
тие, исто така, ги олеснуваат про дук -
тив ните инвестиции, уна преду ва -
ње то на здравјето, учество во обра-
зо ванието, и др. Ефектот е поголем
онаму каде што редовен, предвид -
лив и соодветен трансфер овозмо -
жува домаќин ствата со ог раничени
приходи, средства и кре дити, да ги
пренаменат сво ите продуктивни ре -
сурси и да акуму ли  ра ат и да ги заш -
ти тат своите средства (Меѓународ-
на канцеларија на трудот, 2010).

ple who are expected to meet spe-
cific „behavioural“ requirements, such
as parents having to ensure that
their children would attend school
regularly; employment guarantee
schemes that ensure access to a
certain number of workdays per year
to poor households, generally pro-
viding wages at a relatively low level
usually through pub lic works pro-
grammes. 

Most social transfers are desig -
ned to support household consum -
ption, but they also facilitate pro-
ductive investment, health impro -
vement, education participation etc.
The effect is larger where regu lar,
predictable and adequate trans fers
enable income, assets and credit
constrained households to reallo-
cate their productive resour ces, and
accumulate and protect their assets
(International Labour Office, 2010).
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Показатели на
сиромаштијата во Хрватска
и вкупните социјални трошоци

Стапката на ризик од сиромаш -
тија започна да се зголемува на
по че токот на економската криза
(18% во 2009, споредено со 17,4%
во 2008 год.). Во 2010 година, ста п -
ката на ризик од сиромаштија изне -
сува ше 20,6%, што е значително
по ви сока од просекот на ЕУ27
(16,4%). Таа уште повеќе се зго ле ми
во 2011 година, на 21,1%. Во 2010 и
2011 год., немаше поголеми проме -
ни во профилот на сиро маш тија.
Се пак, во 2009 год., се зго ле ми си -
ромаш ти јата меѓу децата и младите
(како дополнување на најстарата
возрасна група, децата на возраст
до 15 годи ни покажаа стапка на ри -
зик од сиро маштија над национал -
ниот про сек). Во 2010 го дина, стап-
ката на ризик од сиро маштија, стап -
ка кај деца во групата 0-17 години
(20,5%), е на ниво на националниот
просек, до де ка стапките на ризик од
сиро ма ш тија за млади во групата
18-24 години (21,6%) и лица над 64
годиш на воз раст (28,1%), се над про -
секот. Споменатите податоци за по -
лот и возраста на луѓето изложени
на ри зик од сиромаштија за 2011 го -
дина, сè уште ги нема, но наскоро ќе
би дат достапни. Така, детални те
ана  лизи на стапката на ризик од си -
ромаштија според возраст и пол, тре -
 ба да бидат ориентирани кон по да -
то ци те за 2010 година (Табела 1).

Poverty indicators 
in Croatia and total 
social costs

The at-risk-of-poverty rate be -
gan to rise with the start of the eco-
nomic crisis (18% in 2009 compa-
 red to 17.4% in 2008). In 2010, the
at-risk-of-poverty rate was 20.6%,
which is considerably high er than
the EU27 average (16.4%). It furt -
her incre ased in 2011 reaching
21.1%. In 2010 and 2011, no major
changes occurred in the poverty
profile. Yet relative poverty among
children and youth grew in 2009 (in
addition to the oldest age group,
children at the age of up to 15 sho -
wed an at-risk-of-poverty rate above
the national average). In 2010, the
at-risk-of-po ver ty rate for children in
the group 0-17 (20.5%) was at the
national average level; the at-risk-
of-poverty rates for youths 18-24
(21.6%) and persons over 64 (28.1%)
was above average. Data on gen-
der and age of people exposed to
at-risk-of-po verty for 2011 are ex-
pected to be available soon. There-
fore, a detail ed analysis of at-risk
-of-poverty rate by age and gen der
should be based on data available
for 2010 (Table 1).
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101) 20111)

Стапка на ризик од
сиромаштија

At-risk-of-poverty rate
17.2 18.2 16.9 16.7 17.5 16.3 17.4 17.4 18.0 20.6 21.1

Стапка на ризик од сиромаштија по возраст и пол
At-risk-of-poverty rate by age and gender

- M           M 15.4 17.7 15.8 15.1 15.9 15.1 15.9 15.5 16.1 19.8

- Ж         W 18.7 18.6 17.9 18.1 18.9 17.4 18.7 19.1 19.9 21.4

0-15 години2

0-15 years2 15.9 16.7 15.2 14.8 19.7 13.8 15.4 15.4 19.2 …

- M           M 13.9 17.9 15.6 13.7 18.2 14.1 14.9 15.0 19.0 …

- Ж         W 18.0 15.4 14.7 15.9 21.3 13.5 16.0 15.8 19.3 …

16-24 години2

16-24 years2 15.2 16.4 15.4 13.1 15.3 11.9 15.0 14.4 16.0 …

- M           M 16.9 19.0 16.2 13.5 15.9 12.6 14.2 13.7 16.0 …

- Ж         W 13.6 13.5 14.6 12.7 14.7 11.1 15.9 15.2 16.1 …

65 и повеќе години
65 years or more 28.5 29.0 27.9 29.5 25.6 29.5 29.0 31.2 31.5 28.1

- M           M 23.5 25.6 23.6 24.4 20.9 26.9 25.2 26.2 23.7 23.3

- Ж         W 31.8 31.2 30.6 32.9 28.5 31.3 31.4 34.4 36.5 31.3

Стапка на ризик од сиромаштија по најчеста активност, статус и пол
At-risk-of-poverty rate by most frequent activity status and gender

Вработени
Employed 5.2 5.8 5.2 4.4 3.9 2.8 4.1 3.7 4.4 5.0 5.3

- M           M 6.0 6.6 6.0 4.5 5.0 (3.3) 5.0 4.8 5.7 6.4

- Ж         W 4.1 4.9 (4.3) (4.3) (2.7) (2.1) (3.1) (2.4) (2.7) 3.5

Невработени
Unemployed 32.2 35.0 32.4 32.0 33.4 31.2 34.5 32.6 37.4 44.7 42.5

- M           M 35.6 42.5 39.7 39.4 36.9 34.6 42.8 39.3 40.7 51.4

- Ж         W 29.6 28.1 26.6 25.7 30.0 28.5 27.0 27.1 34.7 37.7

Пензионери 
Pensioners 21.3 23.2 20.7 20.5 19.3 22.7 22.8 23.4 24.3 23.2 22.2

- M           M 19.4 23.7 20.3 20.5 19.1 23.6 22.3 21.2 21.9 22.0

- Ж         W 22.9 22.9 21.0 20.5 19.5 22.1 23.1 25.1 26.3 24.1

Табела 1. Стапки на ризик од сиромаштија во Република Хрватска 2001-2011* %
Table 1.  At-risk-of-poverty rates in the Republic of Croatia 2001-2011,* %
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101) 20111)

Стапка на ризик од сиромаштија по вид на домаќинство и возраст
At-risk-of-poverty rate by household type and age

Домаќинство
Single household 33.3 35.1 34.7 35.9 31.1 38.1 36.5 39.8 43.2 44.8

- M           M 22.4 28.6 28.3 27.6 (22.1) 34.0 27.9 31.1 28.2 39.8

- Ж         W 36.7 37.5 37.3 40.5 34.2 39.8 39.8 43.3 50.2 47.0

Домаќинство од едно
лице на возраст меѓу 30 

и 64 години
One person household,

person between 30 and 64

26.1 26.2 (24.7) 28.1 25.7 29.0 28.2 28.0 30.6 …

Домаќинство од едно
лице на возраст од 65 

и повеќе години
One person household,

person aged 65 and more

40.4 41.2 41.8 41.9 35.2 43.8 41.5 47.8 50.9 50.2

Двајца возрасни без из-
држувани деца, и

двајцата под 65 години
Two adults with no dependent
children, both aged under 65

11.9 16.3 11.8 14.4 12.3 13.6 17.7 16.4 14.4 22.5

Двајца возрасни без 
издржувани деца,

најмалку еден над 65 години
Two adults with no depend-
ent children, at least one 65+

27.5 30.1 26.1 28.7 25.6 29.0 28.7 28.1 28.7 22.5

Други домаќинства без
издржувани деца

Other households with no
dependent children

9.7 9.4 9.3 9.0 7.7 10.6 8.9 6.9 7.2 11.9

Самохран родител со
едно или повеќе 
издржувани деца

Single parent with one or
more dependent  children

28.9 27.7 (29.1) 21.0 34.8 32.9 (26.0) 40.4 (24.5) 34.6

Двајца возрасни со едно
дете

Two adults with one child
13.0 11.2 14.9 9.8 12.8 11.7 11.2 10.7 12.1 20.6

Двајца возрасни со две деца
Two adults with two children 14.9 12.8 13.7 10.5 13.1 8.2 10.1 12.8 14.1 16.5

Двајца возрасни со три и
повеќе деца

Two adults with three and
more children

15.9 24.9 19.1 24.2 31.0 24.5 25.9 18.9 31.7 33.1



* Индикаторите за сиромаштија за РХ
за 2001-2009 год. беа пресметани од по да -
тоците за вкупните нето-приходи при брани
од статистичкото истражување на Буџетот
на домаќинствата (ИБД) спро ведено на
примерок од случајно избрани приватни
домаќинства, така што приме ро кот за се -
која година беше одделно дефиниран, од -
носно не постои панел при мерок (домаќин-
ствата не се повтору ваат во наредната
година). За 2010 и 2011 год., показателите
на сиромаштија се пресметуваат врз ос -
нова на резултат ите од истражувањето на
Статистика за приходот и условите за жи-
веење. Инди ка торите се засноваат врз
концептот на релативна сиромаштија, која
ги зема пред вид приходот на домаќин ство -
то за едно ратна употреба, бројот на члено -
ви во домаќинството (големина на дома-
ќин ство) и распределбата на прихо дите во
рамки те на население.

( ) Недоволно сигурни податоци
1) Индикаторите за сиромаштија до

2009 год. беа пресметани од ИБД, додека
оние за 2010 и 2011 година беа пресме та -
ни од податоците од Статистика за при хо -
дот и услови за живеење (СПУ). Поради
методолошки разлики меѓу двата извора

* Poverty indicators for the RC for 2001
to 2009 were calculated based on the data
of the total net income collected by the sta-
tistical research Household Budget Survey
(HBS) carried out on a sample of randomly
selected private households, and the sam-
ple for each year was defined separately,
i.e. there is no panel sample (households
are not repeated in the following year). For
2010 and 2011 poverty indicators were cal-
culated on the basis of the Statistics on In-
come and Living Conditions survey results.
The indicators are based on a concept of
relative poverty, which takes into consider-
ation the disposable household income, the
number of household members (household
size) and the income distribution within the
population.

( ) Insufficiently reliable data
1) Poverty indicators for 2009 were cal-

culated from the HBS, while those for 2010
and 2011 were calculated based on data from
Statistics on income and living conditions
(SILC). Due to the methodological differences
between the two data sources, indicators for
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101) 20111)

Други домаќинства со из-
држувани деца Other

households with dependent
children

16.8 15.0 13.0 13.1 13.4 8.0 12.3 11.6 11.9 16.1

Стапка на ризик од сиромаштија по станбено прашање
At-risk-of-poverty rate by tenure status

Станар или потстанар
Tenant or subtenant

20.7 18.9 20.2 (10.5) 21.6 19.3 21.4 20.9 26.3 20.5

Сопственик 
или бесплатен престој
Owner or free housing

17.0 18.1 16.8 17.0 17.3 16.2 17.2 17.2 17.8 20.6

Source: Croatian Bureau of Statistics 
Poverty indicators various years.

Извор: Хрватско биро за статистика, 
Показатели на сиромаштија, различни години.



на податоци, индикаторите за 2010 и 2011
година не се директно спо редливи со по -
казателите од претходните години.

2) Според методологијата на прес ме -
тување, индикаторот за дадените воз рас -
ни групи не е пресметан во 2010 и во 2011
год., додека за 2011 год. родовите подато -
ци сè уште не се достапни.

Како што рековме, додека во
пе риодот 2005-2008 год. имаше
тренд на стагнација во вкупната
стапка на ризик од сиромаштија
(околу 17%), истовремено имаше
евидентен тренд на раст на споме -
натата стап ка меѓу домаќинствата
со еден член (39,8% во 2008 год.,
во споредба со 31,1% во 2005 год.),
а особено кај по ста рите домаќин -
ства со еден член (47,8% во 2008
год., во спо ред ба со 35,2% во 2005
год.). Во 2007 год., стапката на ри зик
од сиромаш тија меѓу домаќин ства
со еден член се намали на 36,5%,
но потоа се зго леми на 39,8% во
2008 год., 43,2% во 2009 год. и на
44,8% во 2010 год. Сличен тренд
беше очи гледен и кај поста рите до -
маќинства со еден член, каде што
по намалу ва њето на 41,5% во 2006
год., во спо редба со 43,8% во 2005
год., имаше силен пораст во 2008 и
2009 година, на 47,8% и 50,9%, со -
одветно. Заради недоста токот на по -
датоци, сè уште е невоз можно да се
обезбеди сигур на проценка за кон -
тинуитетот на мало намалува ње
во 2010 година, кога за дома ќин -
ство со еден член, на воз раст од
65 и повеќе, е забеле жана стап ка
на ризик од сиромаш тија од 50,2%.

2010 and 2011 are not directly comparable
with indicators from previous years. 

2) Following the methodology of calcu-
lation, the age indicator is not calculated in
2010 and in 2011, while gender data for
2011 is still not available.

As mentioned, while from 2005
to 2008 there has been a stagnati on
in the total at-risk-of-poverty rate
(around 17%), at the same time
there was an evident trend of growth
of the same rate in single house-
holds (39.8% in 2008 compared to
31.1% in 2005), and especially in
older single households (47.8% in
2008 compared to 35.2% in 2005).
In 2007 the at-risk-of-poverty rate
among single households decre a -
sed to 36.5%, but increased after-
wards to 39.8% in 2008, 43.2% in
2009 and to 44.8% in 2010. Similar
trend has been obvious among older
single households where after the
decrease to 41.5% in 2006 compa -
red to 43.8% in 2005, there was a
strong increase in 2008 and 2009,
to 47.8% and 50.9% respectively.
Due to the lack of data it is still im -
po ssible to provide a reliable esti-
mation about the continuity of the
slight decrease in 2010 when for
one person household for a person
aged 65 and more was recorded
at-risk-of-poverty rate of 50.2%.
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Стапката на ризик од сиромаш -
ти ја кај пензионерите беше за око -
лу 30% повисока од национал ниот
про сек, но стапката на ризик од си -
рома ш тија на стари лица кои не
до биваат пензија беше за 170%
повисока од националниот просек.
Се проценува дека во Хрватска
има околу 13% од лицата над 64
години кои не примаат било какви
пензиски бенефиции (95% од оваа
група се жени), (Министер ство за
здравство и социјална заш ти та,
2009 год.). Старите лица без пен-
зии кои живеат во домаќинства со
еден член се во најнеповолна еко -
ном ска положба. Во однос на про -
се  кот, стапката на ризик од сиро-
ма ш тија за стари лица малку опад -
на во 2010 год., во однос на 2009 год.

Во периодот 2006-2009 година,
разликата помеѓу стапките на ризик
од сиромаштија за мажите и жените
се зголеми. Во 2010 година, разли -
ка та беше 1,6 процентни поени,
што е значително помалку отколку
во 2009 година, кога беше 3,8 про -
центни по ени. Најголемата разлика
меѓу стапките на ризик од сиро -
маш тија за ма жи те и жените е во
нај старата воз расна група (65+).
Споменатата раз ли ка продолжи да
расте од 2006 година (4,4   процен -
тни поени) до 2009 (12,8 процентни
поени). Во 2010 год., стапкaта на
ри зик од сиромаштија за постари
жени беше повисока за 8 процен т -
ни поени, отколку кај мажите.

Во споредба со 2008 год., во 2009
год. стапката на ризик од си ромаш -

The at-risk-of-poverty rate of
pensioners was approximately 30%
higher than the national average,
but the at-risk-of-poverty rate of el -
derly people who do not receive pen -
sion benefits was by 170% higher
than the national average. It is esti-
mated that in Croatia there are ap-
proximately 13% people abo ve 64
years of age who do not receive
any pension benefits (women ac-
count for more than 95% of this co-
hort) (Ministry of Health and Social
Welfare, 2009). Elderly people with-
out pensions who live in single
house holds are in a most unfavour -
able economic position. In relation
to the average, the at-risk-of-pover -
ty rate for the elderly dropped some-
what in 2010 in relation to 2009.

In the period from 2006 to 2009,
the difference between the at-risk-
of-poverty rates for men and women
grew. In 2010, the difference was of
1.6 percent, which is considerably
less than in 2009, when it was 3.8
percents. The greatest difference
between the at-risk-of-poverty rates
for men and women is in the eldest
age group (65+). This difference con -
tinued to rise from 2006 (4.4 per-
centage points) to 2009 (12.8%
percentage points). In 2010, the at-
risk-of-poverty rate in elderly women
was by 8 percentage points higher
than in men.

Compared to 2008, in 2009 the
at-risk-of-poverty rates grew signif-
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ти ја значително се зголеми меѓу
децата, невработените, дома ќин -
ства та со еден член, со постари гра -
ѓани/жени, семејства со 3 или по-
 веќе деца и потстанари (подато ците
за стапките на ризик од си ро машти -
ја за самохрани родители во 2009
не се веродостој ни). Во 2009 год.,
најголем пораст на стапките на риз -
ик од сиромаштија во спо ред ба со
2008 год., беше забележан за дома -
ќинства со 3, или пове ќе деца (за
12,8 процентни поени). Во текот на
истиот период, стапки те на ризик од
сиромаштија за деца (0-15 години)
се зголемија за 3,8 процентни по ени,
стапките на ризик од сиро маш тија
за невработените, за 4,8 про центни
поени и стапките на ризик од сиро -
маштија за потстанари, за 5,4 про -
центни поени. Стап ките на ризик од
сиромаштија за домаќинства со двај -
 ца возрасни и едно или две деца,
како и на дру ги домаќинства со из -
др жу вани деца, се зголемија уме  ре -
но во 2009 год., но сепак, останаа
под национални от просек. Стапките
на ризик од си ромаштија за пензи -
оне ри те се зголемија умерено во
2009 год. во спо редба со 2008 год.
(помалку од 1 процентен поен) и се
35% пови со ки од националниот про -
сек. Во 2010 го ди на, стапката на ри -
зик од си ромаш тија за деца во гру-
па та 0-17 години (20,5%) е на ниво
на нацио нал ниот просек, додека
стапките на ризик од сиромаштија
за млади во групата 18-24 години
(21,6%) и за лица над 64-годишна

icantly among children, the unem-
ployed, single households with older
citizens/women, families with 3 or
more children and subtenants (data
on at-risk-of-poverty rates for sin-
gle-parent families in 2009 are un-
reliable). In 2009, the highest incre -
ase in at-risk-of-poverty rates com -
pa red to 2008 was recorded for
households with 3 or more children
(by 12.8 percentage points). During
the same period, the at-risk-of-po -
verty rate for children (0-15) grew
by 3.8 percentage points, the at-
risk-of-poverty rate for the unem -
plo yed by 4.8 percentage points
and the at-risk-of-poverty rate for
subtenants by 5.4 percentage points.
The at-risk-of-poverty rate for house -
holds with two adults and one or
two children, as well as of other ho -
useholds with dependent children
increased moderately in 2009, but
still remained below the national
average. The at-risk-of-po verty rate
for pensioners increased moder-
ately in 2009 when compared to
2008 (less than 1 percentage point)
and is 35% higher than the national
average. In 2010, the at-risk-of-po -
verty rate for children in the group
0-17 (20.5%) is at the national av-
erage level, while at-risk-of-poverty
rates for youths in the gro up 18-24
(21.6%) and persons over 64 years
of age (28.1%) are above average.
In relation to the ave rage, the at-
risk-of-poverty rate for the elderly
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возраст (28,1%), се над просекот.
Во однос на просекот, стапките на
ризик од сиромаштија за стари лица
паднаа малку во 2010 година, во
однос на 2009 година.

Вкупните социјални трошоци во
Хрватска во 2008 год. (18,9% од БДП)
и во 2009 (20,6% од БДП), биле зна -
чи телно пониски отколку во ЕУ27
(26,3% од БДП во 2008 година).
Меѓутоа, споменатите рас ходи во
Хрватска се повисоки от колку во
другите земји во транзи ција (со ис -
клучок на Словенија и Унгарија), а
се слични на оние во Полска и во
Чешка. Во Хрватска постои видлив
тренд на постепено намалување на
вкупните социјал ни трошоци по 2001
год. (во 2004 год., вкупните расходи
за социјал на заштита се пресме-
тани на 20,1% од БДП). Податоците
за периодот по 2005 год. го потвр -
ду ваат трен дот на натамошниот спо -
менат пад на трошоците. Причи ни-
те за падот на вкупните социјални
трошоци треба да се бара, пред сè,
во рела тивно високиот економски
раст до 2009 година и намалува -
њето на пен зиските расходи. И пок -
рај ре ла тивно високите трошоци,
најголем дел од придобивките во
системот на социјалната заштита
се ниски. Ова е особено во случајот
на пен зиите, невработеноста и со -
цијал на та помош. Системот на со -
цијал на заштита е претежно јавен,
но постои зголемување на привати -
за цијата во некои сектори на соци -
јал ната заштита (пензискиот и здрав-

dropped somewhat in 2010 in rela-
tion to 2009.

Total social costs in Croatia in
2008 (18.9% of GDP) and in 2009
(20.6% of GDP) were significantly
lower than in EU27 (26.3% of GDP
in 2008). However, these expendi-
tures in Croatia are higher than in
other transition countries (with the
exception of Slovenia and Hun-
gary), and are similar to the ones in
Poland and the Czech Republic. In
Croatia there has been a visible trend
of a gradual decline of total social
expenditures after 2001 (in 2004,
total social protection expenditures
accounted for 20.1% of GDP). The
data for the period after 2005 con-
firm the trend of further decline of
the costs. The reasons for the de-
cline in total social expenditures
should be sought primarily in the
relatively high economic growth till
2009 and the reduction in pension
expenditures. Despite rela tively high
costs, most of the benefits in the
social protection system are low.
This is particularly true in the case
of pensions, the unemployment be -
nefits and social assistance bene-
fits. The social protection system is
predominantly public, but there is
an increasing privatisation in some
social protection sectors (the pen-
sion and health systems and the
so cial services system). After the
be ginning of the crisis, total social
costs in GDP increased in 2009 for
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ствениот систем и системот на со -
цијални услуги). По започнување то
на кризата, вкупните социјални тро -
шоци во БДП во 2009 год. се зго ле -
мија за 0,7 процентни поени, во спо-
редба со 2008 год., што е по следи -
ца на негативниот економски раст и
падот на БДП (Табела 2).

0.7 percentage points compared to
2008, which is a consequence of the
negative economic growth and de-
cline of GDP (Table 2). 
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Извор: за Хрватска, Министерство за финансии
(класификација според ГФС Прирачник 1986, MMF);
за ЕУ: Еуростат.

Source: for Croatia Ministry of Finance 
(classification according to GFS Manual 1986, MMF);
for EU: Eurostat.

Табела 2. Трошоци за социјална 
заштита (% од БДП) 

Table 2 Costs of social protection 
(% of gdP) 
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20
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27

20
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Вкупни трошоци
Total costs 22.8 21.7 20.5 20.1 19.2 18.5 18.8 18.9 20.6 20.8 20.3 26.3

Работни места и
услуги 
во здравствена
заштита
Healthcare jobs
and services

6.2 5.8 5.6 5.7 5.1 5.1 5.5 5.6 6.1 6.2 6.0

Работни места 
и услуги 
во социјално
осигурување
Social insurance
jobs and services

14.5 13.9 12.0 11.7 11.4 11.0 10.7 10.9 11.9 12.3 12.1

Работни места 
и услуги во 
социјална заштита
Social welfare jobs
and services

1.7 1.5 2.4 2.2 2.3 2.1 2.1 2.0 2.1 1.8 1.8

Други трошоци за
социјална заштита
и социјално 
осигурување
Other costs 
of social insurance
and social welfare

0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4



* Прелиминарни податоци.

Забелешка: Податоците до 2004 година
вклучуваат трошоци на консолидирана цен -
трална држава и трошоци на неконсолиди -
рани локал ни и регионални самоуправи.
Поради неусогласеност со аналитичката из -
работка на трошоците за социјалните фон -
дови според функции за 2005 и 2006 год., тие
не се вклучени во по датоците за тие години.
Затоа, пода то ците за 2005 и 2006 година
претставуваат неконсолидиран збир на еди-
ници на трошок на државниот буџет и локал -
ната и регионалната самоуправа, без трошо -
ците за соци јалните фондови. Почнувајќи од
2007 година, сите трансакции на соци јалните
фондови се дел од држав ни от буџет, а пода -
тоците за периодот 2007-2011 година прет -
ста вуваат не консолидиран збир на трошоци-
те на државниот буџет и локалната и ре ги -
оналната самоуправа.

Од 2002 година, податоците кои се од -
не суваат на локалната и регио налната са -
моуправа ги вклучуваат само најголемите
53 единици на локалната и регионалната
самоупра ва, кои учествуваат со 70-80% во
вку пниот број на трансакции на локал на та
и регионалната самоуправа.

Со податоците за 2010 година, беше из -
ведена рекласификација на дел од трошоци -
те на државниот буџет, во согласност со ре-
ви дираната класификација на активности и
про екти на буџетот во согласност со функ ци -
ите, што беше применет за 2011 година. Ре -
кла сификација за претходните години не мо -
жеше да се изврши. Односот на БДП за 2000-
2011 год. е претставен врз основа на по стој -
ните објавени ревидирани по да тоци за БДП.

На крајот на 2009 год., за прв пат
беа објавени податоци за стру к ту -
рата на социјалните трошоци спо-
ред ESSPROS методологијата, за
периодот 2003-2007. Според тие по -
датоци, тро шоците за функцијата
попрече ност се релативно високи
(учеството на рас ходите за оваа

* Preliminary data.

Note: Available data until 2004 include
costs of consolidated central state and costs
of unconsolidated local and regional self-gov-
ernment. Due to discrepancies in analytic ela -
bo ration, social funds costs by functions for
2005 and 2006 are not included in the data for
those years.Therefore, the data for 2005 and
2006 represent the unconsolidated sum of the
State budget and local and regional self-gov-
ernment unit costs, without the costs of social
funds. Starting from 2007, all transactions of
social funds are  part of the State budget, and
the data for 2007-2011 represent the uncon-
solidated sum of the State budget and local
and regional self-government unit costs.

From 2002, data which refer to local and
regional self-government include only the lar -
gest 53 units of local and regional self-govern-
ment, which participate with 70-80% in the total
transactions of local and regional self-govern-
ment.

With the data for 2010, a reclassification
was performed of part of the State budget ex-
penses in line with the revised classification of
activities and projects of the budget by func-
tions which were applied for 2011. The reclas-
sification for earlier years could not be perfor -
med. The ratio of GDP for 2000-2011 is repre-
sented on the basis of the existing published
revised GDP data.

At the end of 2009, for the first
time, data on the structure of social
costs according to ESSPROS met -
hod ology for the period from 2003
to 2007 were released. According
to those data, expenditures for the
disability function are relatively high
(the share of expenditures for this
function in GDP is higher than in
EU27); the differences are also
smaller between Croatia and EU27
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функ ција во БДП е по висока откол -
ку во ЕУ27); исто така, раз ликите се
помали помеѓу Хрватска и земјите
од ЕУ27 во поглед на расходите за
функцијата болест/здравје или тро -
шоците за функции длабока старост
и преживеани (во 2005 година трошо -
ците на функци ите дадени како дел
од БДП во Републи ка Хрватска се
за 1/3 или 1/4 помали отколку во
ЕУ27), (Ми ни стерство за здравство
и соци јал на заштита, 2010 год.). По -
стојат значајни разли ки осо бено во
пог лед на функциите на не вра боте -
носта, домувањето и социјалната
исклученост. Хрватска, заедно со Бу -
гарија, Романија и бал тичките земји,
има најниска стапка на учес тво на
трошоците за зашти та од невра бо -
теност, за домување и со цијална ис -
клученост. Повеќето од придобив -
ки те во системот на со цијалната за -
штита се ниски, иако износите на
некои бенефиции во 2009 година се
зголемија. Уделот на просечната пен -
зија во просе чна та плата остана,
речиси, непро ме нет од 2008 година
(40%), додека уделот на просечниот
придонес за невработеност во про -
сечната пла та се зголеми од 22% во
2008, на 30,5% во октомври 2009
год., а истото се случи и со уделот на
при донесот за стандардна посто -
јана социјална помош (додаток за
под дршка) за една личност, која се
зго леми од 7,7% во 2008 година, до
речи си 10% во 2009 година. След -
ни от дел дава меѓународна спо ре -
дба на социјални трансфери во
Хр ватска и нејзината ефика сност.

in terms of sickness/health function
expenditures or old-age and sur-
vivors functions costs (in 2005 the
costs of the functions indicated as
the share of GDP in the Republic of
Croatia were by one-third or one-
quarter lower than in EU27) (Mini -
stry of Health and Social Welfare,
2010). There are significant differ-
ences particularly with regard to the
functions of unemployment, housing
and social exclusion. Croatia, to get -
her with Bulgaria, Romania and the
Baltic countries, has the lowest share
of costs for protection from unem-
ployment and for housing and so-
cial exclusion. Most of the benefits
in the social protection system are
low, although the amounts of some
benefits grew in 2009. The share of
the average pension in average wage
has almost remained unchanged
since 2008 (40%), whe reas the share
of the average unemployment ben-
efit in the average wage grew from
22% in 2008 to 30.5% in October
2009, and so did the share of the
stan dard permanent social assis-
tance benefit (support allowance)
for an able-bodied single person,
which grew from 7.7% in 2008 to al-
most 10% in 2009. The next secti -
on provides an international compa -
rison of social transfers in Croatia
and its efficiency.
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Меѓународни споредби и 
анализи на ефикасноста 
на социјалниот трансфер 
во Хрватска

Стапката на ризик од сиромаш -
ти ја почна да се зголемува на по -
четокот на економската криза (18%
во 2009, во однос на 17,4% во 2008
год.). Во 2010 година, стапка та на
ризик од сиромаштија изне сув аше
20,6%, што е значително повисоко
од просекот на ЕУ27 (16,4%). Само
Латвија и Рома ни ја имаа повисока
стапка на ризик од сиромаштија од
Хрватска, додека Бугарија и Шпа -
нија имаа приближ но иста стапка
на ризик од сирома штија како и
Хрватска. Релативниот јаз на ризи -
кот од сиромаш тија во 2010 година
беше 28,6% (Табела 3).

Забелешка: Во ЕУ15 земјите, приходи те
вклучуваат само приходи во готово, доде ка
во други земји (вклучувајќи ја и Хрватска),
вкупниот приход се состои и од приход во
пари и од приходи во натура. Приходот во на-
тура е делумно вклучен во вкупниот при ход,
затоа што се смета за важна компонен та на
вкупниот располож лив приход во овие земји.
Приходот во на ту ра вклучува, на при мер,
приватно произве дени стоки наменети за лич -
на потрошу вачка (храна произведена од стра -
на на самото домаќинство) или бес плат ни
услуги како дел од профе сионална дејност.

International comparisons 
and analysis
of social transfer efficiency 
in Croatia

The at-risk-of-poverty rate began
to rise at the beginning of the eco-
nomic crisis (18% in 2009 com-
pared to 17.4% in 2008). In 2010,
the at-risk-of-poverty rate was 20.6%,
which is considerably higher than
the EU27 average (16.4%). Only
Latvia and Romania had a higher
at-risk-of-poverty rate than Croatia,
while Bulgaria and Spain had ap-
proximately the same at-risk-of-po -
ver ty rate as Croatia. The relative
at-risk-of-poverty gap in 2010 was
28.6% (Table 3).

Note: In the EU15 countries income in-
cludes income in cash only, while in other
countries (including Croatia) total income
comprises both income in cash and income
in kind. Income in kind is partly included in the
total income as it is considered to be an im-
portant component of total disposable income
in these countries. Income in kind includes
e.g. privately produced goods intended for
personal consumption (food produced by the
household itself) or free services as part of a
professional activity.
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Забелешка: Индикаторите за сирома ш -
тија за Република Хрватска беа пресме та -
ни од податоците за вкуп ните нето-при-
хо ди прибрани од статистичките истражу ва -

Note: Poverty indicators for the Republic
of Croatia were calculated from the data on
the total net income collected by statistical re-
search Household Budget Survey (HBS). The
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Tабела 3. Индикатори на сиромаштија и нерамноправност
\(според методологијата Laeken)
Table 3. Poverty and inequality indicators (according to the Laeken 
methodology)

РХ
   

 R
C 

 2
00

1

РХ
   

 R
C 

 2
00

2

РХ
   

 R
C 

 2
00

3

РХ
   

 R
C 

 2
00

4

РХ
   

 R
C 

 2
00

5

РХ
   

 R
C 

 2
00

6

РХ
   

 R
C 

 2
00

7

РХ
   

 R
C 

 2
00

8

РХ
   

 R
C 

 2
00

9

РХ
   

 R
C 

 2
01

0

EU
25

   
20

07

EU
15

   
 0

07

EU
10

   
20

07

Стапка 
во ризик од 
сиромаштија (%)
At-risk-of-poverty
rate (%)

17.2 18.2 16.9 16.7 17.5 16.3 17.4 17.4 18.0 20.6 16 16 15

Стапка на ризик од
сиромаштија пред
социјалните 
трансфери (пензии
вклучени во 
приходот) (%)
At-risk-of-poverty
rate before social
transfers (pensions
included in income) (%)

34.7 33.7 33.3 24.0 25.8 24.1 24.3 25.5 25.8 25.3 26 26 25

Стапка на ризик од
сиромаштија пред
социјалните 
трансфери (пензии
исклучени од 
приходот) (%)
At-risk-of-poverty
rate before social
transfers (pensions
excluded from 
income) (%)

42.9 40.0 42.3 41.4 43.2 41.8 41.6 43.1 41.1 32.8 32 32 32

Релативен јаз 
на ризик од 
сиромаштија (%)
Relative at-risk-of-
poverty gap (%)

22.7 23.2 21.1 22.4 22.9 22.5 21.9 24.9 23.8 28.6 22 22 23

Извор: за Хрватска - Хрватско биро за статистика, Изтражување за буџетот на домаќин-
ствата (различни години); за EU25. EU15 и EU10: Eurostat.
Source: for Croatia: Croatian Bureau of Statistics, Household Budget Survey (various years); for
EU25. EU15 and EU10: Eurostat.



ња на Буџетот на домаќинствата (ИБД).
Истра жу вањето беше спроведено на при -
мерок од случајно избрани приватни дома -
ќинства. Примерокот за секоја година беше
одделно дефиниран, односно не постои па -
нел примерок (домаќинствата не се пов то -
руваат во наредната година). Нето-при хо-
дот на домаќинството, заедно со гото ви на -
та, исто така, ги вклучува и приходите во
натура. Показателите на сиромашти ја та, до
воведување на СПУ истражување то, (стати -
стика на приходот и усло вите) во хрват ски -
от статистички систем, ќе се пре сметува од
подато ците собрани од страна на ИБД. За -
тоа што податоците за земјите од ЕУ се
пресметани од податоците на СПУ која е
методолошки различна од ИБД, ова треба
да биде земено пред вид при споредување
на податоците за РХ и земји те на ЕУ.

( ) Недоволно сигурни податоци.

Deleeck, Van den Bosh и De Lath -
ouwer (1995) нагласуваат дека со
цел да се утврди до кој степен со ци -
јал ни те трансфери во целост, или
поеди нечно, влијаат врз нама лува -
њето на стапките на сирома ш тија,
наједно ставно е да се споредат т.н.
прет транс ферни прихо ди, со пост -
трансферните приходи. Стапката на
ризик од сиромаштија пред социјал -
ните трансфери е пре сметана со
исклучу вање на со ци јалните транс -
фери при дефини рањето на при -
ходот. Овој индикатор се користи во
комбинација со стан дардната стап -
ка на ризик од сиро маштија, со цел
да се оцени влијанието на социјал -
ните транс фери на ризикот од сиро -
маштија (Та бела 4).

survey was carried out on a sample of ran-
domly selected private households. So that
the sample for each year was defined sepa-
rately, i.e. there is no panel sample (house-
holds are not repeated in the following year).
Net household income, in addition to cash,
also includes income in kind. Poverty indica-
tors, until the introduction of the SILC re-
search (Statistics of Income and Living
Conditions) into Croatian statistical system,
will be calculated from the data collected by
HBS. Since the data for the EU countries are
calculated from the data of SILC which is
metho dologically different from HBS, this
should be taken into account in comparing
the data for RC and EU countries.

( ) Insufficiently reliable data

Deleeck, Van den Bosch and
De Lathouwer (1995) stress that in
order to determine to what extent
social transfers in total or individu-
ally affect the poverty reduction ra -
tes; it is simplest to compare so- cal l-
ed pre-transfer income with post-
transfer income. The at-risk-of-poverty
rate before social transfers is calcu-
lated by excluding social transfers
when defining the income. This in-
dicator is used in com bination with
a standard at-risk-of-poverty rate in
order to evaluate the impact of so-
cial transfers on the risk of poverty
(Table 4).
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Табела 4. Стапки на сиромаштија и намалување на стапките на сиромаштија во 2011 г.
Table 4. Poverty rates and poverty rate reduction in 2011
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1 2 3 4 5=3-1 6=4-1
ЕУ27    EU27 16.5 26.4 43.8 9.9 27.3
Австрија    Austria 12.6 24.9 43.6 12.3 31
Белгија    Belgium 15.3 27.8 42.0 12.5 26.7
Бугарија Bulgaria 22.4 27.3 40.7 4.9 18.3
Чешка   CZECH R. 9.8 18.0 37.8 8.2 28
Данска   Denmark 13.0 28.4 40.4 15.4 27.4
Естонија   Estonia 17.5 24.9 41.1 7.4 23.6
Финска   Finland 13.7 27.4 41.3 13.7 27.6
Франција France 14.0 24.7 44.2 10.7 30.2
Грција Greece 21.4 24.8 44.9 3.4 23.5
Латвија Latvia 19.3 27.3 45.7 8 26.4
Литванија Lithuania 20.0 31.8 49.4 11.8 29.4
Луксембург
Luxembourg 13.6 27.2 43.8 13.6 30.2

Унгарија Hungary 13.8 28.9 51.8 15.1 38
Малта Malta 15.4 22.9 36.9 7.5 21.5
Холандија
Netherlands 11 20.9 36.9 9.9 25.9

Германија Germany 15.8 25.1 44.6 9.3 28.8
Полска Poland 17.7 24.1 43.4 6.4 25.7
Португалија  Portugal 18.0 25.4 42.5 7.4 24.5
Романија   Romania 22.2 29.1 49.8 6.9 27.6
Словенија Slovenia 13.6 24.2 40.2 10.6 26.6
Словачка  Slovakia 13.0 19.5 38.3 6.5 25.3
Шпанија Spain 21.8 29.8 44.8 8 23
Шведска Sweden 14 27.9 42.4 13.9 28.4
Хрватска   Croatia 21.1 30.7 46.7 9.6 25.6

Извор: Хрватско биро за статистика (2012), 
Индикатори на сиромаштија 2011 
– Претходни податоци, прво издание 14.1.2.

Source: Croatian Bureau of Statistics (2012) 
Poverty indicators 2011 
- Previous data, first release 14.1.2.



Преттрансферниот приход го
под разбира тековниот приход од кој
се исклучени сите или одредени со -
ци јални трансфери, додека пост -
тран сферниот приход се однесува
на вкупниот расположлив приход
од сите извори (плати, социјални
трансфери, профит, итн.). Прво, се
утврдува бро јот на сиромашните
лица, така што трансферите се ис -
клучени од прихо дите, а потоа се
прави анализа за тоа колку соци јал -
ниот трансфер, кога тој е вклу чен во
вкупниот приход, придо не сува за
намалување на бројот на сиромаш -
ни лица. На овој начин е мо ж но да
се утврди кои социјални транс фери
се повеќе, а кои по мал ку се ефика -
с ни од гледна точка на нама ува ње -
то на сиромаштијата. За поле сна
споредба, истите пода то ци графи-
чки се прикажани на Слика 1.

Pre-transfer income implies cur-
rent income from which all or cer-
tain social transfers are excluded,
while post-transfer income relates
to total available income from all
sources (wages, social transfers,
profits and so on). First, the number
of poor people is determined, so
that transfers are excluded from in-
come, and then an analysis is made
of how much social transfer, when
included in total income, contribute
to the reduction in the number of
the poor. In this manner it is possi-
ble to ascertain which social trans-
fers are more or less related to the
poverty reduction. For a better com -
 pa rison, these data are given graph- 
ically in Picture 1.
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Слика 1. Стапки на сиромаштија и намалување на стапките 
на сиромаштија во 2011 год.
Picture 1. Poverty rates and poverty rate reduction in 2011

Извор: Хрватско биро за статистика (2012) 
Индикатори на сиромаштија, 2011 
– Претходни податоци, прво издание 14.1.2.

Source: Croatian Bureau of Statistics (2012) 
Poverty indicators, 2011 
- Previous data, first release 14.1.2.

Ризик од стапка на сиромаштија, пензии и соц. помош исклучени %
Ризик од стапка на сиромаштија предсоцијални трансфери %
Ризик од стапка на сиромаштија %
Ризик од стапка на сиромаштија ЕУ 27, %



Дадените податоци покажуваат
разлики во стапката на сиромаш -
ти ја, во зависност од тоа дали пен -
зи ите и другите социјални транс-
фери се вклу чени, или не. Концеп -
тот на пензии се однесува само на
старосната пензија и пензијата за
преживеани, но, не на инвалид ски -
те пензии. Од друга страна, кон цеп -
тот на „други со цијални транс фе-
ри“ ги вклучува при добивките и при -
ходите поврзани со: неврабо те ност,
бенефиции за дет ски дода ток, бе -
нефиции за породил но бо леду ва -
ње, боледување (над 42 дена), со -
цијална помош, бенефи ции за фи -
зичка неспособност и грижа за дру -
ги луѓе, за рехабилита ција или вра-
 ботување на инвалид ни лица, сти -
пен дии и додатоци за едукаци ја и
уплати од други лица за дому ва -
ње. Оваа ра з лика меѓу „други со -
цијални трансфе ри“ од една стра на,
и старосната пен зи ја и пензија та за
преживеани, од дру га, е направена
според методоло гијата на Еуро -
 стат, заради според ли вост со зем -
ји те на ЕУ.

Како што рековме, за Хрватска
споредбата меѓу стандардната
ста пка на ризик од сиромаштија и
стапката на ризик од сиромаштија
пред соци јалните трансфери, по -
ка жува дека исклучувањето на со -
ци јалните транс фе ри предизвика
зголемување на про центот на лица
со ризик од сиро маштија од 21,1%
стандардна стапка, на ста пка од
30,7%. Ако и двата соци јални транс -

These data show differences in
poverty rates depending on whet -
her they include pensions and other
social transfers or not. The concept
of pensions relates only to old-age
and survivor pensions and not to
disability pensions. On the other-
hand, the concept of „other social
transfers“ includes benefits or rece -
ipts related to unemployment, child
benefits, maternity benefits, layette
benefits, sick leave benefits (over
42 days), welfare assistance, ben-
efits for physical impairments and
other people’s care, benefits for re-
habilitation or employment of disab -
led persons, scholarships and re -
ce ipts for education and receipts
from other persons for housing. This
distinction between „other social
transfers“ on the one hand and old-
age and survivor pensions on the
other is done based in the Eurostat
methodology, to provide com para -
bi lity with EU countries.

As mentioned, for Croatia a
com  parison between the standard
at-risk-of-poverty rate and the at-
risk-of-poverty rate before social
transfers shows that the exclusion
of social trnsfers caused the incre -
ase in the percentage of persons at
the risk of poverty from the 21.1%
standard rate to the 30.7% rate. If
both social transfers and pensions
were excluded from the income,
the at-risk-of-poverty rate would
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фери и пензиите беа ис клу чени од
приходите, стапката на ризик од
си ромаштија достигнува 46,7%. Ако
ја анализираме ефикасно ста на
пензиите и другите социјални транс -
фери заедно, ќе излезе дека Хр -
ват ска има релативно неефек ти -
 вен трансфер-систем во спо ред ба
со другите земји. Благода реј ќи на
пен зиите и другите соци јални транс -
фе ри, намалувањето на стап ката
на си ро маштија во Хрватска од
25,6 про центни поени е помало од
просекот на ЕУ27 од 27,3 про цент -
ни поени. Всушност, земјите можат
да се кла сифицира ат во четири
гру пи во однос на степенот до кој
се намалува сиро ма ш тијата: зем -
ји те во кои стапката на сиро маш ти -
ја е поголема од 30% (најви сока во
Унгарија со 38 процен тни поени,
следена од Ав стрија со 31 и Фран -
ција, и Луксем бург со 30,2), земји
во кои стапката на сиромаш ти ја се
движи помеѓу 25 и 30% (Бел гија,
Чеш ка, Данска, Финска, Латвија,
Лит в анија, Холан дија, Герма ни ја,
Полска, Романија, Словенија, Сло -
вачка, Шведска, Лит ванија), земји
со намалување на сиромаш ти јата
со стапка поме ѓу 20 и 25% (Есто -
ни ја, Грција, Малта, Порту га ли ја,
Шпанија) и Бу гарија како единстве -
на земја со намалување на стап -
ката на сиро маш тија пони ско од
20%. Споме на тите резулта ти за
Хр  ватска може да бидат изнена ду -
вачки, бидејќи според Šućur (2005),
Хрватска во 2001 год. имаше рела -

reach 46.7%. If we analyse the ef-
fectiveness of pensions and other
social transfers together, it will ap-
pear that Croatia has a relatively in-
effective transfer system compared
to other countries. As a result of pen -
sions and other social transfers, the
poverty rate reduction in Croatia of
25.6 percentage points is smaller
than the EU27 average of 27.3 per-
centage points. In fact, countries
can be classified into four groups
with respect to the degree to which
poverty is reduced: countries in
which the rate of poverty reduction
is greater than 30% (the highest in
Hungary 38 percentage points, fol-
lowed by Austria with 31 and France,
and Luxembourg with 30.2), count -
ri es in which the rate of poverty re -
duc tion ranges between 25 and
30% (Belgium,Czech Republic, Den -
mark, Finland, Latvia, Lit huania,
Netherlands, Germany, Poland, Ro -
mania, Slovenia, Slovakia, Sweden,
Lithuania), countries with a poverty
reduction rate between 20 and 25%
(Estonia, Greece, Malta, Portugal,
Spain) and Bulga ria as the only
country with a pover ty reduction
rate lower than 20%. These results
for Croatia can be surprising beca -
use according to Šućur (2005) Cro -
atia in 2001 had a relatively effec -
tive transfer system compared with
other countries. Jafarov and Gun-
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тив но ефика сен трансфер-систем
во споредба со другите зе м ји. Jafa -
rov и Gunnar sson (2008) сметаат
дека ако ефикасноста на социјал -
ни те трошоци во Хрватска значи -
телно не се подобри, ната мо ш ното
зголемува ње на социјална та пот -
рошувачка може да не доведе до
помала си ро маштија.

Заклучок и препораки

Никогаш не треба да се потпи -
ра ме само врз пазарните сили за
производство на фер и правично
општество. Државата мора да биде
посветена на намалувањето на си -
ромаштијата и нееднаквоста, и со
цел да го стори тоа, таа мора да
одр жува транспарентен и прави -
чен сис тем за социјална заштита,
кој се потпира врз основата на уни -
верзално покривање и недис кри -
ми нација. Соци  јалните транс фе ри,
по својата суштинска природа, се
јавна одговор ност, и обично се обез -
бедени преку јавните институ ции.
Сепак, испорака та на социјално
осигурување може да биде, и често
е, наменета за приватни субјекти
или невладини организации, кои
делумно можат да ги надополну ва -
ат избраните улоги, вообичаено
иг ра ни од страна на социјалната
заш тита. Широк спектар на можно -

narsson (2008) believe that unless
efficiency of social spending in Cro -
atia is improved significantly, further
increase in social spending may not
lead to less poverty.

Conclusion 
and recommendations

Market forces alone can never
be relied on to produce a fair or eq-
uitable society. The state must be
com mitted to the reduction of poverty
and inequality, and therefore, it must
maintain a transparent and equita -
ble system of social protection that
relies on a foundation of universal
coverage and non-discrimination.
Social transfers are, in their essen-
tial nature, a public responsibility,
and are typically provided through
public institutions. However, the de-
livery of social security can be, and
often is, mandated to private entities
or nongovernmental organizations,
which can partially comp le ment se-
lected roles usually played by so-
cial security. A wide range of choices
and combinations of financing in-
struments, the design of benefit en-
titlements, and administrative ar -
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сти и комбинации постои во однос
на групата на инструменти за фи -
нансира ње, во однос на дизајнот
на користење на правата и адми -
ни стративните аранжмани. Секој
приод има свои предности и свои
ограничувања и се кој од нив ќе за -
виси од: национал ните вредно сти,
традиции, минатото иску ство и ин -
с титуционалните рамки. Пове ќето
национални системи за со ци јално
осигурување комбинираат неколку
видови на социјални транс фе ри.
На крајот на краиштата, основната
цел е сите луѓе да ужива  ат барем
основно ниво на гаранции на соци -
јалното осигурување.

Неопходно е да се зајакне мре -
жата за социјална заштита преку
по добрување на таргетирањето и
следењето на програмите за соци -
јална помош, зајакнување на гра -
ѓан ското општество во обезбеду-
ва њето на социјални услуги, де-
цен трализација на некои социјал -
ни услуги и подобар дизајн на мер-
 ките на поли тиката за вработу ва -
ње. Како клучна мерка која ќе ја
подобри ефикасноста на трошоци -
те на социјалната зашти та, постои
потреба за подобрување на тарге -
тирањето на бенефиции со зна чи -
т елно проширување на употре ба -
та на тестирање на средства во
обезбедување на бенефиции. Мно -
гу позитивни активности се изве -
ду ваат, но треба да се препорача
дека треба да се инвестираат на -

ran gements exist. Each approach
has its advantages and its restric-
tions and each will depend on nati -
o nal values, traditions, past expe -
ri ence and institutional frameworks.
Most national social security sys-
tems combine several types of so-
cial transfers. Ultimately, the central
objective is that all people enjoy at
least a basic level of social security
guarantees.

It is necessary to strengthen the
social safety net through improved
targeting and monitoring of social
wel fare programmes, empowering
civil society in the provision of soci -
al services, decentralisation of some
social services and better design of
employment policy measures. As a
crucial measure that would improve
the efficiency of social protection
spending there is a need to improve
the targeting of benefits by signifi-
cantly expanding the use of means
testing in providing benefits. Many
positive activities have been perfor -
med, but one should recommend
that further effort be invested in im-
proving the quality, range and fre-
quency of collecting data, informa -
tion and social statistics as well as
in enhancing research about pover -
ty, economic inequality and social
exclusion. Such information and re-
search are required for social plan-
ning and for the formulation of appro-
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тамошни напори во подобру вање
на квалитетот, опсе гот и фреквен -
ци јата на собирање на податоци -
те, информациите и соци јалните
ста тистики, како и во подоб ру вање
на истражувањето за сиромашти -
јата, економската нееднаквост и
со цијалната исклученост. 

Таквите информации и истра -
жу  вања се потребни за социјално
планирање и за формулирање на
соодветни политики. Ако целта на
мрежите за осигурување е да стиг -
нат до сиромашните, потребни се
инфор мации за тоа кои се сиро ма -
ш ните и каде тие се наоѓаат и кол -
ку од придобивките на прог ра мата
стигну ваат до оваа целна гру па.
Во повеќе то слу чаи, (особе но тран -
зиционите) земјите трошат зна чи -
телни ресурси на зашти тни мрежи,
но не успеваат да соберат подато -
ци и да следат кој ги добива бене -
фициите и како тие влијаеа врз
корисниците. Овие информа ции,
исто така, треба да бидат до стап -
ни за ис тра жувачката заедни ца и
пошироката јавност. Овие два че -
кора ќе направат власта да стане
поодговорна пред електо ратот на
сите нивоа, преку обез бе дување
на гласачите со повеќе ин форма -
ции во врска со влијани ето на вла-
дините политики, која, исто така,
треба да го подигне ква литетот на
јавната дебата и да го зголеми уче -
ството на граѓаните во процесот на
донесување на поли тички одлуки.
Ова, можеби, би мо жело да придо -

  priate policies. If the objective is for
safety nets to reach the poor, infor-
mation is required on who the poor
are and where they are located, and
how much of the benefits from the
programme are reaching this target
group. In most cases, (especially
tran sitional) countries spend signif-
icant resources on safety nets but
fail to collect data and monitor who
receives the benefits and how they
were affected by them. Such infor-
mation should also be made avail-
able to the research community and
general public. These two steps will
help to make government at all lev-
els more accountable to the elec-
torate, by providing voters with more
information about the impact of go -
ver nment policies, which should
also raise the quality of public de -
ba te and increase the participation
of citizens in the political decision-
making process. This could contri -
bute to better determination of the
governmental goals in poverty re-
duction, improved targeting in imple -
mentation of measures and active
participation of bodies and individ-
uals on different levels of govern-
ment.

As public resources are limited,
one has to keep in mind the effici -
ency in expenditures for social wel-
fare. Not only for Croatia, there is a
complex issue: How to direct the
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не се за подобро утврдување на
целите на Владата за намалување
на сиро маштијата, подобро тарге -
ти рање во спрове ду вање на мер -
ки те и активно учество на тела и
по единци на раз лични ни воа на
власта.

Затоа што јавните ресурси се
огра ничени, мора да мислиме на
ефи касноста во расходите за со -
ци јална помош. Не само за Хрват -
ска, туку се работи за комплексно
прашање: Како да се насочат при -
добивките и услуги те на оние со
највисоко ниво на пот реба? Еден
од најголемите предизвици за ис-
пораката на услугите на социјал -
ната грижа е како ефикасно да се
таргетираат ограничените ре сур -
си. Дури и во повеќето богати оп -
ш  тества, побарувачката за соци -
јал на заштита ги надминува сред-
ствата обезбедени од Владата. Со
цел да се обезбеди правична рас -
пределба на бесплатни/суб вен  цио -
 нирани ресурси, мора да се при -
менуваат следниве принципи: а)
насочување кон оние со најголема
потреба; б) финансиски придонес
во согласност со средства та; 
в) транс парентност за да се обез-
беди дека на сите им е јасно како
се донесуваат одлуките, зошто не -
кои луѓе добиваат бесплатни услу -
ги, а некои не, и колку, всуш ност,
чини услугата. За услугите да би -
дат ефи касно насочени, важно е
критери уми те да бидат јасно де -
фи нирани.

benefits and services to those with
the highest level of need? One of
the major challenges of social care
service delivery is how to effectively
target scarce resources. Even in
the most affluent societies the de-
mand for social care outstrips the
resources provided by Government.
In order to ensure the equitable al-
location of free of charge/ subsidi-
sed resources the following princi-
ples must be applied: a) targeting
towards those most in need; b) finan -
cial contribution according to means;
and c) transparency to ensure that
it is clear to everyone how decisi -
ons are made, why some people
re ceive free of charge services and
some do not and what the service
actually costs. If services are to be
targeted effectively it is important
that eligibility criteria are clearly de-
fined. The proposed drafting of a new
social welfare law offers an oppor-
tunity to review existing criteria for
all types of service provision to de-
termine whether (a) eligibility crite-
ria need to be tightened or (b) furt -
her guidance and training on how
to apply the criteria should be pro-
vided in order to improve the target-
ing of services towards those most
in need. The criteria for obtaining
some rights should be published and
made available to the general public
to increase awareness of the how
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Предлозите на новиот Закон за
социјална заштита нудат можност
да се ревидираат постојните кри -
те риуми за сите видови на обезбе -
дување на услуги да се утврди
дали: (а) критери умите треба да
би дат построги или (б) треба да
би дат предвидени допол нителни
на соки и обука за тоа како да се
применуваат критериумите, со цел
да се подобри таргетирањето на
услу ги кон оние на кои им се нај -
многу потребни. Критериумите за
добивање на некои права треба да
бидат обја ве ни и достапни за ши -
роката јавност, за да се зголеми
свеста за тоа како функционира
системот, за да се подо бри транс -
парентноста и да се обезбе ди ја -
сна основа за приговори против
одлуките донесени од страна на
др жавните органи. Конечно, систе-
мот за социјална заштита е пот -
ребно да раз в ие национална рам -
ка на перфор ман си која вклучува
различни димензии, како што се:
Национални приори тети и Стратеш -
ки цели, Трошоци и ефи касност,
Ефективност на испора ката на ус -
луги и резултати, Квалитет на ус лу -
ги за корисниците и негувате ли те,
и Фер пристап.

Мерките на социјалната поли -
тика и намалувањето на влијани-
ето на кризата врз најзагрозените
граѓани се неопходни со цел да се
спречи натамошно намалување на
животниот стандард на најсиро ма -
шните граѓани. Државниот буџет,

the system operates improve trans-
parency and provide clear grounds
for appealing against decisions made
by state bodies. Finally, for a social
welfare system it is necessary to de-
velop a national perfor mance frame-
work which includes various dimen -
sions such as National Priorities and
Strategic Objectives, Cost and Effi-
ciency, Effec ti veness of Service De-
livery and Outcomes, Quality of Servi -
ces for Users and Carers, and Fair
Access.

The measures of social policy
and reducing the impact of the cri-
sis on the most endangered citi-
zens are necessary in order to
pre vent the living standards of the
poorest citizens from dropping even
lower. The state budget, as well as
the local budgets, should not redu -
ce the means of ensuring material
rights for the socially endangered
groups (social welfare benefici ari -
es, the unemployed, the elderly wit -
hout pensions, elderly with low pen-
sions, etc.) It is possible that the
number of social welfare benefici-
aries in the future will not dramati-
cally increase, because most of
those that are unemployed will com -
pensate their income loss through
unemployment benefits. However,
if the unfavourable economic trends
continue throughout next period, it
is possible to expect an increase in
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како и локалните буџети, не треба
да ги намалат сред ствата за обез -
бедување материјални права за
социјално загрозените групи (ко -
рисници на социјална помош, не -
вра ботени, постари лица без пен -
зија, стари лица со ниски пензии,
итн.). Можно е дека бројот на ко -
рисници на социјална помош во
иднина нема драматично да се
зголеми, бидејќи повеќето од оние
кои се невработени ќе ја компен -
зираат загубата на прихо ди преку
бенефиции за неврабо те ност. Ме -
ѓу тоа, ако неповолните економ ски
трендови продолжат и во те кот на
наредниот период, можно е да се
очекува зголемување на бројот на
корисниците на различни видови
на социјални бенефиции, што зна -
чи дека во тој случај ќе треба да се
активираат дополнителни сред -
ства и програми за најранливите
групи. Уло гата на локалните власти
е од клучно значење, додека еди -
ниците на локал ната самоуправа
треба активно да се вклучат во
обезбедувањето помош за најси -
ромашните граѓани.

the number of users of different
types of social benefits, meaning
that in that case additional means
and programmes for the most vul-
nerable groups will have to be acti-
vated. The role of the local autho -
rities is crucial, while the local gov-
ernment units should become ac-
tively involved in ensuring assis -
tan ce for the poorest citizens.
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ДАЛИ ВЛИЈАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

ТРАНСФЕРИ НАВИСТИНА 
Е ЗНАЧАЈНО?

Љиљана Пејин Стокиќ,
Економскиот институт, 
Белград, Србија

Резиме

Во последните десет години,
Срп ската влада двапати ги измени
своите две основни легислативи по -
врзани со социјалните транс фе ри,
во 2004 и 2011 година. Вредноста
на социјалните трансфери беше
зго ле мена и беше воведено покри -
ва ње на дополни тел ни ран ливи гру -
пи. Двата главни соци јал ни транс -
фери во Ср би ја се: семејната фи -
нансиска под дршка и дет ски от до -
даток, улогата на првиот е под дрш-
 ка за семејствата чиј при ход е под
минималното егзистенцијално ниво,
а улогата на вториот е про ме  нета
од инструмент за де мо граф ски пот -
тик во оној кој има ис клу чително
социјална улога, како финансиска
под дршка за семеј ства та со ниски
при ходи, кои има ат деца. Трудот го
истражува реалното влијание на
овие проме ни врз таргетирано на -

dOES ThE ImPACT 
OF SOCIAL TRANSFERS 

REALLY mATTER?

Ljiljana Pejin Stokic,
Economics Institute, 
Belgrade, Serbia

Abstract:

In the last ten years Serbia go -
vernment amended its two main
laws related to social transfers twice,
in 2004 and 2011. In both cases chan -
ges raised the value of social trans-
fers and introduced coverage of
additional vulnerable groups. Two
main social transfers in Serbia are:
Family financial support and Child
benefits, the role of the first one is
to support families whose income is
bellow a minimal survival level, the
role of the latter one has changed,
from being an instrument for demo-
graphic boost to one which has ex-
clusively a social role as a financial
support for the low income families
with children. The paper ex plores the
real impact of these chan ges on the
targeted population and examines
if the proclaimed goals have been
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се ление и проучува дали се пос -
тигнати прок ла мирани те цели. 

Основното прашање е како но-
сителите на одлуки гледаат на овие
два социјални трансфери, дали ги
смета ат за значаен инструмент за
подобру вање на социјалната вклу -
ченост на ранливото население или
имаат повеќе бирократски прис тап,
при што трансферите претставу ва -
ат само на с ледна нормативна мер -
ка со која Владата ја покажува сво-
 јата загриже ност за загрозе но то
на селение. Ова прашање е тес но
по  врзано со праша њето на пер-
цепција на политиката на социјал -
на инклузија и нејзиното ме сто во
современата социјална поли ти ка
во Србија. Трудот ги презентира на -
одите на расположивите анали зи
за влијанието на воведените нор -
ма тив ни измени, дава преглед на
момен талната социјална поли тика
и обр ну ва внимание на недо с тигот
на инте рес на претставниците на
власта за мониторинг и ева луација
на влија ни ето на ново то законо -
давство.

Клучни зборови: Сиромаш -
ти ја, подобност, животен стан -
дард, финансиски трансфери.

achieved. The underlying question
is how decision makers view these
two social transfers, do they con-
sider them as a valuable instrument
to enhance social inclusion of the
vulnerable population or they have
more bureau cra tic approach, where
these transfers represent only an
inherited normative measure by
which government claims its con-
cern about the vulnerable popula-
tion. This issue is closely related to
the question of the perception of
the social inclusion policy and its
place in the contemporary social
policy in Serbia. The paper presents
findings from the available analy-
ses on the impacts of introdu ced
nor mative amen d ments, gives a re-
view of the current social policy and
draws attention to the lack of inter-
est of the state’s officials on mo -
nitoring and evaluation of impacts
of new legislative.

Key words: Poverty, eligibility,
living standard, financial transfers.
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Вовед

Најновите проценки за сиро ма -
ш тијата во Србија откриваат дека
стапката на сиромаштија продол -
жи да се зголемува и е можно да
достигне 11% (Фискален совет,
2012), што значи дека постојат нај -
малку околу 800.000 сиромашни
лица во Србија, што е повеќе од
1/10 од населението. Беа избрани
официјални претставници да ја из-
мерат апсолутната граница на си-
ромаштија, која се дефинира како
минимум износ потребен за храна
(минимум хранлива вредност –
2.288 калории на ден), предвиден
од страна на Организацијата за хра-
 на и земјо делство и за други тро шо -
ци, вклучувајќи: облека, здравство,
образо вание, транспорт, рекреа -
ци ја и култура (киријата и трошо ци -
те за трајни доб ра не се вклу чени).
Од друга страна, официјалните по-
датоци за влијанието на основниот
инструмент за социјална заштита
за „постигнување и одржу вање на
минимум финансиска сигурност и
независност на поединецот и се -
меј ството во исполнува ње на нив-
ните потреби“ (Закон за социјална
заштита, 2011 год., член 3) покажу-
ваат дека во јану ари 2012 год. са -
мо 1/4 од сиромаш ните (220.000
лица) примиле финансиска помош.

Introduction

The latest estimates on poverty
in Serbia reveal that poverty rate
continued to increase and possibly
reached 11% (Fiscal Council, 2012),
that means that there are at least
around 800 000 poor people in Ser-
bia which is more than one tenth of
the population. Serbia officials have
chosen to measure the absolute
poverty line which is defined as the
minimum amount necessary for food
(nutritive minimum – 2,288 calories
per day), envisaged by the Food and
Agriculture Organization and other
expenditures, including clothing,
health, education, transport, recrea -
tion and culture (the imputed rent
and expenditures for durable goods
are not included). On the other hand
official data on impact of social pro-
tection’s main instrument for ‘reach -
ing and maintaining a mi ni mum
fi nancial security and independen -
ce of an individual and fami ly in ful-
fillment of their needs’ (Law on So -
cial Security,2011, Article 3) show
that in January 2012 only one fourth
of poor (220 000 persons) have re-
ceived financial assistance. The num -
ber of beneficiaries who receive
Financial Social Assistance (FSA)
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Бројот на корисници кои примаат
парична соци јална по мош (ПСП) е
постојано во пораст од 2000 годи -
на, кога имало само 66.560 лица,
со значителен пораст од 27% во
2001 година и до стигнувајќи 131.456
лица на почетокот на кризата во
2007 година и со постојан пораст
(Табела 1).

Уделот на исплатите на ПСП во
БДП, исто така, беше во пораст, од
0,12% од БДП во 2007 година, до
0,67% во 2011 година. Овој пораст
беше делумно предизвикан од зго -
ле мувањето на бројот на корисни -
ци те, но делумно се должи и на на -
малу вањето на БДП, коешто за по -
чна од 2008 година. Овие трен до ви
треба да поттикнат отворена јавна
дебата за улогата на држава та во
намалува њето на сиромаш ти јата;
се чини дека тековната политика на
давање малку на некол кумина, гла -
вно се занимава со чист опста нок, а
не со напредок. Ако Вла дата ги

has been constantly on rise since
2000 when it was only 66 560 per-
sons, with a sharp rise of 27% in 2001
reaching 131 456 persons at the on -
set of the crisis in 2007 and than mo -
ving constantly upward (Table 1).

Share of FSA’a payments in GDP
has been also on rise, from 0.12%
of GDP in 2007 to 0.67% in 2011.
This rise was partially caused by the
increase of the number of benefici-
aries, but partly due to the GDP’s de-
crease which has started since 2008.
These trends should stimulate an
open public debate about the state’s
role in alleviation of poverty; it seems
that a current poli cy of giving a little
to a few is mostly concerned with the
pure survival, not development. If
go vernment would consider social
transfers as investment which would

124

Ревија за социјална политика, год 6, бр. 10, Скопје, август 2013

*Јануари/февруари;          Извор: Извештаи на Министерството за труд и социјална политика
*January/February; Source: Min. of LSP Reports

Табела 1. Трендови на покриеност со бенефити на парична социјална помош-
Table 1. Trends in the coverage by Financial Social Assistance benefits

Годишен просек
Year average Домаќинства

households

Лица     Persons

Вкупно
Total

% од вкупното население
% of the total population

2008 54 533 140 289 1.9

2009 59 624 168 347 2.3

2010 65 816 167 914 2.3

2011 72 000 180 000 2.5

2012* 90 000 220 586 3.1



смета социјалните транс фери за
инвестиции кои ќе ги претворат по -
тенцијалните корисници на ПСП во
продуктивна сила, проме на та во
односот кон соци јал ните транс фе -
ри е предуслов кој мора да се сле -
ди со конкретна про ценка на влија -
нието на сите видо ви на соци јал ни
трансфери. Во овој труд се ис пи ту -
ва прегледот на вла дината полити-
ка во однос на глав ниот соци ја лен
трансфер, Парична социјална по -
мош1 (Novčana socijal na pomoć), од
гледна точка на не го вото влија ние
во послед ната деценија.

Ефектите од економската кри -
за стигнаа до Србија со мало за до -
цну вање и нивниот целосен ефект
се почувствува во 2009 година,
кога БДП се намали за 3,5%, по по -
бавниот еко номски раст од оче ку -
ва ниот во 2008 година. Од 2009 го -
дина, до денес, економијата е во
рецесија, со негати вен раст на БДП
во оваа година за 2/4. Негативните
економски перфор ман си имаа го -
ле мо влијание врз па за рот на ра -
ботна сила, кој е најслабата точка
на српската економија. Од почето -
кот на 2000 година, поинтен зив на -
та транзиција и приватизација пре -
дизвикаа пад на вработеноста, би -
дејќи намалувањето на работ ни те
места не се компензираше со соз -
да ва њето на нови. Кризата го про -

turn potential FSA beneficiaries into
productive force, the change in atti-
tude toward social transfers is pre-
requisite which has to be followed
with the concrete impact assess-
ment of all types of social transfers.
This paper reviews the government’s
policy regarding the main social trans -
fer, the Financial Social Assistance1,
(Novcana Socijalna Pomoc) exa mi -
n ing its impact during the last decade.

Effects of the economic crisis
came with a slight delay to Serbia
and their full effect was achieved in
2009 when GDP declined for 3.5%,
after a slower economic growth than
expected in 2008. Since 2009 eco -
nomy has been in recession with a
negative GDP growth in this year
for both quarters. Negative econo -
mic performances had gruesome
impact on labour market making it
the weakest spot of the Serbian eco -
nomy. Since the beginning of 2000
a more intensive transition and pri-
vatization caused downfall of em-
ployment, since reduction in jobs
has not been compensated with the
creation of new ones. Crisis has
aggra vated this problem, data from
Labour Force Survey from April
2012 show that the employment
rate descended to a low 44.2% and

125

Љиљана Пејин Стокиќ Ljiljana Pejin Stokic

1 Паричната социјална помош (Новчана со-
цијална помоќ) во претходниот закон имаше
различна терминологија: Материјално обез-
бедување на семејството (МОС)

1 Family financial assistance (Novcana Socijalna
Pomoc) in the previous Law had a different ter-
minology: Materijalno Obezbedjenje Porodice
(MOP)



длабо чи овој проблем, подато ците
од Ан ке тата на работната сила од
април 2012 год. покажува ат дека
стапката на вработеност се спу шти
на ниски 44,2%, а стап ката на не -
вра  ботеност се искачи на висо ки
26,1% за рабо то спо соб ното насе -
ле ние (15-64), вредно  сти со нај го -
лем пад во оваа деце нија. Де лот
на многу долго рочната не вра бо те -
ност во Републиката е мно гу висок,
со 73,6% од неврабо тените кои
чекаат 12 или повеќе месе ци (18,4%
од нив че ка ат 12-24 ме се ци), зна -
чителен дел, 12,4% од не врабо те -
ните, бараат работа 10 или повеќе
години (10,9% мажи и 14,3% жени).
Ваквата еко номска по ложба не га -
тив но се одрази врз животниот
стандард на населени ето. Ако го
разгледуваме само вли јанието врз
најранливите гру пи, показателите
на сиромаш ти ја та от криваат зголе -
мување на бројот на сиромашни
лица, но дру ги ин ди  ректни пара -
метри за цела та по пула ција пока-
жуваат: намалу ва ње на внесува -
ње на калории, зголе мување на
не платените дол гови, како и нама -
лу  вање на цело купна та потрошу -
вачка на домаќинства та. Од 2009
година, стапката на си ромаштија
имаше наго рен тренд, од 6,1% во
2008 година, до 9,2% во 2010 годи -
на, а откако Републички от Завод
за статистика не успеа да ги објави
стапките за 2011 година, мора да
се потпираме врз процен ката од
страна на Фискал ниот со вет, која

unemployment rate rose to high
26.1%, for the working age popula-
tion (15-64), which are the most de-
pressing values in this decade. The
share of a very long term unem ploy -
ment is very high in the country with
73.6% of unemployed waiting 12
months or more (18.4% of them wait
12-24 months), a substantial pro-
portion, 12.4% of unemployed, has
been looking for job for 10 years or
more (10.9% male and 14.3% fe-
male). This economic environment
had in turn a negative impact on
population’s living standard. If we
observe only it’s impact on the most
vulnerable groups poverty indica-
tors reveal increased number of
poor persons, but other indirect pa-
rameters for the whole population
show deterioration of calorie intake,
increase of unpaid debts as well as
decrease in overall household’s con -
sumption. Since 2009, po verty rates
have increased from 6.1% in 2008
to 9.2% in 2010; since the Re public
Statistic Office has fai led to publish
data for 2011 we must rely on the
estimate of 11% given by the Fiscal
Council. Trends of the poverty rates
undoubtedly reflect the impact of
the crisis and inadequate govern-
ment’s response to mitigate effects
of the crisis and pro tect the most
vulnerable groups.

Financial assistance instruments
in Serbia have been traditionally
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изнесува 11%. Трен до вите на стап -
ката на сиро маштија, несом не но, го
одразува ат влија ни ето врз кризата
и несоодветниот одговор на Вла-
дата за ублажува ње на ефе ктите
од кри зата и за за штита на најран -
ли вите групи. 

Инструментите за финансиска
по мош во Србија, вообичаено се
приз нати како основна мерка за
под дршка на државата за лица/се -
мејства со потреба од социјална
по мош, и тоа два инструмента: Па-
рична социјална по мош и Детски
додаток, оние чија улога е да обез -
бедат основни услови за живот. Ана -
лизата ќе се фокусира на глав ниот
финансиски социјален транс фер,
Семејна финансиска по мош, дефи -
ниран од страна на Зако нот за со -
циј ална заштита, затоа што негова -
та цел се директно лицата и семеј -
ствата чиј приход не е дово лен за
покривање на нивните ос новни по -
треби. Другиот инструмент, иако со
многу поголема пок риеност, Дет -
ски от додаток, има малку разли-
чен опфат затоа што покрива само
семеј ства со деца, но уште по важ -
но е дека неговата парична вред -
ност е помалку зна чајна. Со цел да
се прикаже суш тината на полити -
ката на Владата, во овој контекст ќе
биде претставена крат ка историја,
од 1991 год., до 2012 год., во однос
на норма тив ните реше ни ја за ин-
струментот за парична социјална
помош, би дејќи на него се гле да како
на столб на државата за заш ти та на
сиро машните.

recognized as main state’s support
measure for persons/family in so-
cial need, such as: Financial Social
Assistance and child benefit. Their
role is to secure the basic living con -
ditions. The analysis will focus on the
main financial social transfer – the
Family Financial Assistance, defi ned
by the Social Protection Law, as it
tar gets directly individuals and fam-
ilies whose income is insuffici ent for
the coverage of their basic needs.
The other instrument – the child be -
nefit, although with a much larger
coverage has a somewhat different
scope as it covers only fami lies with
children, but more im por tantly its
money value is less sig nificant. In or -
der to capture the essence of go ver -
nment’s policy in this context a brief
history, from 1991 to 2012, will be pre -
sented regarding the normative so-
lutions for Fa mily Financial Assist -
ance instrument, since it has been
perceived as the state’s backbone
for the protection of poor.

127

Љиљана Пејин Стокиќ Ljiljana Pejin Stokic



Влијанието на основниот 
социјален трансфер 
– Парична социјална помош

Законите од 1991 и 2004 годи на
користеле слична методологија за
пресметка на прагот на подобност
и нивото на финансиска по мош. Во
1991 година прагот е пре с метуван
во споредба со просечната плата
евидентирана во локалната заед -
ница во која престо јува потенци -
јалниот корисник, додека во 2004
година оваа референца беше на-
пуштена и беше користена за сите
корисници само нацио налната
про сечна плата. Не е јасно зошто
и кај едниот и кај другиот случај
просечната плата беше користена
како праг за утвр дување на трошо-
ците за покривање на основните
потреби. Може да се тврди дека
платите се одразуваат и влијаат
врз трошоците на живот, но, сепак,
просечната плата зависи од многу
фактори, а линеарната корелација
помеѓу трошоците за покривање
на основните потреби и просечна -
та плата, нема осно ва. Се чини дека
резонот во врска со оваа формула
беше дека секое лице (или дома-
ќинство) тре ба да постигне фер
удел на една просечна плата, без
оглед на потенцијалот таа да ги
покрие основните потреби. 

Impact of the main 
social transfer
– Financial Social Assistance 

The laws from 1991 and 2004
used a similar methodology for cal-
culating eligibility threshold and level
of financial assistance. In 1991 thres -
hold was calculated in comparison
to the average wage rec orded for
the local community in which poten -
tial beneficiary resides, while in 2004
this reference was abando ned and
a unique one, which refer red to the
national average wage was used for
all beneficiaries. It is not clear why in
both cases average wage was used
as threshold for determination of
the costs for coverage of the ba sic
needs. It can be argued that wages
reflect and influence the costs of liv-
ing however, average wage de pends
on many factors, and a line ar cor-
relation between the costs for cov-
erage of ba sic needs and average
wage does not hold. It seems that
the reasoning behind this formula
was that every individual (or house-
hold) sho uld attain a fair share of an
ave rage wage, regardless of the po -
tential to cover the basic needs.
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Друга голема разлика помеѓу За -
 ко нот од 1991 и Законот од 2004 го-
дина, се однесува на процентните
по ени применети за пресмет ка на
финансиската помош, првото ре -
ше ние почнуваше на 50% (од про-
сечната пла та) за еден член на до -
маќинство то, до 100% за домаќин-
ства со пет (или повеќе) члено ви,
а второто решение ги намали овие
нивоа, почнувајќи со 16% за еден
член и утвр ду вање на 32% за до-
маќинства со пет или повеќе чле -
нови. Тука имаме различно насо  -
че ни вектори кои ја утвр дуваат по-
добноста и нивото на помош. Со ко-
ристење на податоците од ав густ
2012 год., како обичен при мер, мо -
же ме да ги пресметаме ефектите
од овие промени за до ма ќинство
од заедницата Лесковац, којашто
имаше просечна пла та од 31.621
динари (280 €) и Бел град, со просе -
чна плата од 39.849 динари (353 €),
во однос на републичкиот просек
од 31.338 дина ри (277€). Ако Зако-
нот од 1991 год. беше во ред, пра -
гот за едно дома ќин ство во Лес -
ко вац би бил 15.800 дина ри (140€);
со Законот од 2004 год. прагот е
на мален трипати, на 5.014 динари
(44€). Примените парични сред -
ства, исто така, би го од ра зувале
овој сооднос, се раз би ра најголе -
ма та разлика би била за поголеми -
те дома ќинства, во првиот случај
тие би до би ле цело сна (100%) про-
сечна плата еви ден тирана во нив -
ното место на живеење, а во вто -

The other major difference be-
tween 1991 Law and 2004 Law re -
la tes to percentage points applied
for the calculation of the financial
assistance, the former solution star -
ted at 50% (of an average wage) for
a single member household to 100%
for a households with five (or more)
members, while the later solution
decreased this levels, starting with
16% for a single and settling at 32%
for households with five or more
members. Here we have differently
directed vectors which determine
eligibility and the level of assistance.
Using data from August 2012, for a
plain example, we can calculate ef-
fects of these changes on a house-
hold in the municipality of Leskovac
which had an average wage of RSD
31,621 (EURO 280) and Belgrade
with an average wage of RSD 39,849
(EURO 353) cmpared to a republic
average of RSD 31 338 (EURO 277).
If the Law from 1991 was in force,
the threshold for a single household
in Leskovac would be RSD 15,800
(EURO 140); with the Law from 2004
the threshold has been lowered three
times, at RSD 5,014 (EURO 44).
Money receipts would also reflect
this ratio, of course the largest differ-
ence would be for the larger house-
holds, in the first case they would
receive the full (100%) average wage
re corded in their place of residence,
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риот случај тие би добиле трипати
помалку (10.028 ди нари - 89€). Си-
туацијата беше слична и за жите -
лите на Белград - прагот беше
спу штен за, речиси, четирипати, од
друга страна при хо дите се нама -
лени четирипати за сите домаќин -
ства. Новите норма тиви очигледно
ја зголемија по добноста на кори -
сниците од заедниците кои имале
просечна плата под националниот
просек, но ја на малија подобноста
на оние кои живеат во попроспе ри -
тетни градо ви. Законот од 2004 год.
воведе един ствен праг и ниво на
фи нан си ска по мош без оглед на
ме стото на живеење, но не се зе -
маа пред вид разли ките на трошо -
ци те за живот.

Официјалните податоци за тро -
 шо ци те за потрошувачката кош -
ница за 15 градови покажуваат зна -
чителни разлики, а најголемата е
ме ѓу пого рецитираните градови;
тро шоците за минималната пот ро -
шувачка кошница во Белград (ав -
густ 2012) беа 24.226 динари (214€)
и 19.046 динари (168€) во Леско вац.
Со оглед на тоа што пре хранбе ни -
те производи (и пија ло ци те) прет -
ста ву ва ат околу 50% од трошоците
за минималната потро шу вачка ко -
шница, реално е да се прет поста -
ви дека во руралните сре дини вре-
дноста на потрошу вачката кош ни -
ца е уште помала. Овие податоци
ја наметнуваат потребата од нивна
анализа. За вли јанието на измени -
те воведени со Законот од 2004 год.

in the second case they would rece -
ive three times less (RSD 10 028/
EURO 89). For the Belgrade resi-
dents the situation was similar, the
threshold was reduced for almost
four times, on the other hand rece -
ipts were also reduced four times for
all house holds. The new normative
apparently increased eligibility of
beneficiaries from the communities
which had an average wage bellow
the national average, but decre ased
the eligibility of those living in more
prosperous cities. As Law from 2004
introduced a unique threshold and
an equal le vel of financial assistance
regardless of the place of residence
it did not take into account the diffe -
ren ces of costs of living.

Official data record the costs for
consumer basket for 15 cities, show -
ing significant differences, the largest
appearing between the above men-
tionned cities; the cost for minimal
consumer basket in Belgrade (Au-
gust, 2012) was RSD 24,226 (EURO
214) and RSD 19,046 (EURO 168)
in Leskovac. Since the food items
(and beverages) constitute around
50% of the costs for the minimal con -
sumer basket it is reasonable to as-
sume that in rural areas the value of
the consumer basket is even lo wer.
This highlights the question of rea-
soning behind the uniformity of the
receipts. Though no analysis has
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врз покрие но ста, не е направена
анали за, а факт е дека бројот на
ко рисници беше во пораст откако
се намали прагот и новите ко рис -
ни ци станаа подобни. Во исто вре -
ме, одреден дел од овој пораст
може да се при пише на повторно
стекнатата до верба во системот на
социјална заштита, не кои корисни -
ци повтор но почнаа да ги бараат
сво ите пра ва, бидејќи во прет ход -
ната децени ја акумулираните не -
пла тени средства за социјални
транс фери обесхрабрија многу од
нив да аплицираат за помош.

Критериумите за избор на праг
за ПСП се интересни за анализа,
односно нивниот позитивен однос
со нивото на прагот на сиромаш -
тија и повикувањето на реалните
трошоци на живеење. Од стати с -
ти чки причини (статистички пода-
тоци за сиромаш тија та во Србија
се врз основа на Ана лизата на бу -
џетот на домаќин ства та) офици јал -
ните показатели на сиромаш ти ја -
та се мерат како апсо лутна си ро -
маштија, при што прагот на апсо -
лутната сиромаштија се пре с ме -
ту ва на: месечната потрошу вачка
поставена врз минимален износ
пот ребен за храна (минимум хра -
на – 2.288 килокалории/ден, како
што е дефинирано од страна на
Ор ганизацијата за храна и зем јо -
дел ство на ОН) и за други трошо -
ци, вклучувајќи: облека и обувки,
домување, здрав ствена заштита,
образование, транс порт, рекре а -

been conducted on the impact the
amendments introduced by the 2004
Law had on the coverage, the fact is
that the number of beneficiaries rose
as the threshold decreased and new
beneficiaries became eligible. At the
same time part of this growth could
be attributed to the re-established
trust in the system of social protec-
tion, with some beneficiaries retur -
ning to seek their rights, since in the
previous decade the accumulated
unpaid arrays for social transfers dis -
couraged many of them to apply for
assistance.

Criteria for the selection of FSA
threshold are interesting for the ana -
lysis, namely their positive relation
with the level of poverty threshold and
reference to the actual costs of liv-
ing. For statistical reasons (po verty
statistics in Serbia is based on the
Household Budget Survey) official
poverty indicators are measured as
absolute poverty where the absolu -
te poverty line threshold is calcu-
lated on: monthly consumption set
at the minimum sum requ ired for
food (nutritional minimum – 2.288
kilo calories/day, as defined by the
UN FAO) and for the other ex pen -
ses including clothing and footwear,
housing, health care, education,
transport, recreati onal acti vities and
culture as well as expendi tures for
other goods and services. The thre -
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тив ни активности и култура, како и
трошоци за други стоки и услуги.
Прагот не вклучува кирија и расхо -
ди за трајни добра. Модифици ра -
ните скали на OECD се користат
за да се воспостави еквивалент го -
ле ми на на домаќинството, со пр ви -
от воз расен член во домаќинство-
 то кој се пресметува како 1 еди ни -
ца, а секој нареден возрасен член
на дома ќин ството како 0,5 еди ни -
ци и секое дете под 14 годи ни како
0,3 единици. Доку ментот на Вла-
дата Прв национален из ве ш тај за
социјална инклузија (2011) отиде
неколку чекори понапред и ги прес -
метува индикато рите на ре латив -
на сиромаштија, едниот кој се зас -
нова врз просечната нацио нална
плата, а другиот врз средна та про -
сечна потрошу вачка на наци онал -
но ниво (врз основа на износите за
потрошу вачка од Истражувањето
на буџетот на домаќин ствата). Во
Табе ла 2 се презен тирани сите три
пока затели на сиро маштија, заед -
но со соодветните пра гови, а исто
така, дадени за спо редба и анали -
за на податоците за трансферите
на ПСП (Мини с тер ство за труд и
социјална поли тика) и вредности -
те на трошоци те за ми нималната
потрошувачка кош ница (Министер -
ство за трговија).

Ако ги следиме меѓународните
препораки за пресметките на гра-
ницата на сиромаштија за земјите
со низок среден приход, прагот за-
снован врз потрошувачката би бил

shold does not include imputed rent
and expenditures for the durable
goods. Modified OECD scales are
used to establish equivalent house-
hold size, with the first adult in the
household being calculated as 1 unit,
every other adult house hold mem-
ber as 0.5 units and each child under
14 as 0.3 units. The government’s
do cument The First National Report
on Social Inclu sion (2011) went sev-
eral steps furt her and calculated the
relative po verty indicators, one which
is based on the median national wage
and the other one based on the me-
dian average national con sumption
(on the basis of consump tion aggre -
gates from the Household Budget
Survey). In Table 2 all three poverty
indicators are presented, along with
the related thresholds, for the pur-
pose of comparison and analysis a
data on FSA transfers (Ministry of
Labour and Social Policy) and the
values of cost for the minimal consu -
mer basket (Ministry of Trade) are
also given.

If we follow the international rec-
ommendations for the calculations
of poverty line for the lower middle
income countries the threshold ba -
sed on consumption would be the
best choice. This threshold stands
in-between two others and more im-
portantly it has been higher, in the
range from 43%-50%, than the FSA
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Табела 2. Релативни и апсолутни
показатели на сиромаштија 

*60% од националниот просечен приход;   **60% од националната просечна потрошувачка по потрошувачка единица
Извори: Прв национален извештај за социјална инклузија, 2011 год., Министерство за труд и социјална политика,
Министерство за трговија

*60% of the national median household income;   ** 60% of the median of the national average consumption per consumption unit;
Sources: The First Report on Social Exclusion, 2011, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Trade

Table 2. Relative and absolute
poverty indicators 

Показатели на сиромаштија
Poverty Indicators 2006 2007 2008 2009

РЕЛАТИВНА СИРОМАШТИЈА
RELATIVE POVERTY 

1 Праг на плата* во Динари – еден член
Wage threshold* RSD – single 8 388 9 900 11 520 12 828

Праг на плата во ЕВРА
Wage threshold EURO 97.5 123.7 141.7 136.5

Стапка на ризик од сиромаштија
At-risk-of-poverty rate   20.9 21.0 17.9 17.7

2 Праг на потрошувачка** во Динари
Consumption threshold ** RSD – single 7 171 7 747 8 923 9 583

Праг на потрошувачка во ЕВРА
Consumption threshold EURO 83.4 96.8 109.8 101.9

Стапка на сиромаштија
Poverty rate 14.4 13.4 13.2 13.6

АПСОЛУТНА СИРОМАШТИЈА
ABSOLUTE POVERTY  

3 Праг во Динари – еден член
Threshold RSD - single 6 221 6 625 7 401 8 022

Праг во ЕВРА
Threshold EURO 72.3 82.8 91.0 85.3

Стапка на сиромаштија
Poverty Rate 8.8 8.3 6.1 6.9

Праг на ПСП – еден член (Динари)
FSA threshold –single (RSD) 4 100 4 615 4 920 5 364

Праг на ПСП во ЕВРА
FSA threshold EURO 47.7 57.7 60.5 57.1

Праг на ПСП во ЕВРА
FSA - three members household – RSD 7 175 8 076 8 610 9 387

ПСП – домаќинство од три члена – ЕВРА
FSA – 3 members household - EURO 83.4 100.9 105.9 99.9

Динари
RSd

Трошоци за минимална потрошувачка 
кошница (3 члена)
Cost of minimal consumer basket (3 members)

16 900 20 510 23 360 25 200

ЕВРА
EURO

Трошоци за минимална потрошувачка 
кошница (3 члена)
Cost of minimal consumer basket (3 members)

196.5 256.4 287.3 268.1



најдобар избор. Овој праг се наоѓа
меѓу други два и, што е уште по важ -
но, беше повисок, помеѓу 43% -
50%, од прагот на ПСП за целиот
период на набљу дување. Изнена -
ду ва, исто така, што официјалната
граница на сиромаш ти ја е повисо -
ка од прагот поставен за подоб -
ност за ПСП и за трансфери, затоа
што по дефиниција вредноста на
прагот на границата на сиромаш -
тија одговара на минималниот из -
нос потребен за храна и други тро -
шоци за домаќинството. Ова не -
сов паѓање е повеќе резултат на
фактот што носи телите на одлуки
имаат различни критериуми за ут -
вр дување на соци јалните транс фе -
р и, кои обично не одговараат на очи -
гледните потреби, туку на по тен ци -
јалите на буџетот за реали зација
на трансфери.

Во бројни студии и документи е
забележано дека трансферите на
ПСП се значително скромни и нис -
ки и ова сигурно е точно за ана ли -
зира ниот период. Со испитување
на врс ка та помеѓу трансферите на
ПСП за домаќинство од три члена
и соодвет ната вредност на мини -
мал ната пот ро шувачка кошница,
се покажа дека овој податок е то -
чен. Ако погледнеме во содржина -
та на кошницата, може да видиме
дека нејзините корисници ќе треба
да живеат од 55 грама свежо месо
дневно по лице (во 2010 год., про -
сечната потрошувачка на нацио -
нално ниво беше 102 грама), пет

threshold for the whole observed
period. What is also surprising is that
the official poverty line is higher than
the threshold set for FSA eligibility
and for transfers, since by its defini-
tion the value of poverty line thresh-
old responds to minimum sum requ -
ired for food and other household’s
expenses. This discrepancy is more
probably the result of the fact that
decision makers have diffe rent cri-
teria for setting social trans  fers which
usually correspond not to per ceived
needs, but to the budget’s potentials
to deliver transfers. It has been no -
ted on many occasions in the nu -
me rous studies and documents that
FSA transfers are considerably mo -
dest and low and this is certainly
true for the observed period. By ex-
amining the relation between the
FSA transfers for the three members
household and a corresponding va -
lue of the minimal consumer basket
this statement proved true. If we look
into the content of the basket we
can see that its users will have to live
on 55 grams of fresh meat per day
per person (the nati onal average con -
sumption was 102 grams in 2010),
on five kilos of apples per month, one
kilo of banana (five bananas) per
month, while quan ti ties of other food
products are also modest. Spen ding
for education has limit of RSD 113
(EURO 1) and for the re cre ation
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ки ло грами јаболка месечно, еден
килограм банани (пет банани) ме -
сеч но, додека залихите на другите
прех ран бени производи, исто така,
се скром ни. Трошоците за образо -
ва ние се огра ни чени на 113 дина ри
(1€) и за рекреација и култура 1.008
динари (9,5€), додека тро шоците
за кирија и комунални смет ки се
5.766 динари (51€), што е една по -
ло вина од тро шоците пресметани
за просечната кошни ца (за дома -
ќинство со иста голе мина). Ако Вла -
дата ги пресмету ва, и тоа многу
ретко, трошоците за минималната
потрошувачка кош ни ца, не е јасно
како корисниците на ПСП можат
да живеат со 1/3 од тој износ? Иако
трансферите на ПСП се индек си -
рани врз ин дек си те на потрошу -
вач  ки те цени, наб љу дуваниот тренд
од 2006-2009 год. покажува дека
раз ликите по ме ѓу трансферите на
ПСП и тро шо ците на потрошувач -
ката кошни ца се продлабочуваат. 

Експертите кои го изготвија но -
ви от Закон од 2011 год., имаа голе -
ми амбиции за надминување на
актуел ните недостатоци на Зако-
нот од 2004 година, со посебен фо -
кус на ПСП. Новите измени во ве -
доа нови групи на корисници (са -
мо храни мајки, жртви на семеј но
насилство, итн.) и го зго лемија за
еден бројот на подобни членови на
семејството. Од воведените про ме -
ни се очекува да се зго леми бро јот
на домаќинствата за 184%, до дека
вредноста на трансфе рот на ПСП

and culture RSD 1008 (EURO 9.5),
while their expenses for rent and
communal bills are RSD 5 766
(EURO 51) which is one half of the
expenses calculated for the aver-
age basket (for household of the
same size). If the government calcu -
lated, very sparingly, costs for mini-
mal consumer basket, it is not clear
how FSA beneficiaries can live on
one third of that sum? Although FSA
transfers are indexed on consumer
price indices the observed trend,
from 2006-2009 shows that discrep-
ancies have been wide ning between
FSA transfers and costs of consu -
mer basket. 

The experts who drafted a new
2011 Law had high ambitions to im-
prove the current deficiencies of the
2004 Law with the special focus on
FSA. New amendments introduced
new groups of beneficiaries (single
mothers, victims of family violence,
etc.) and increased a number of el-
igible family members for one. In-
troduced changes are expected to
increase a number of eligible house -
 holds for by 184%, while the value
of FSA transfer will be incre ased on
average by 10.6% per eligible fam-
ily member, while the total expendi-
tures for FSA could be increased for
34.6% (FREN, 2011, page 56-63). 

Presently social transfers are re -
gulated by the new Social Protec-
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ќе се зголеми во просек од 10,6%
од подобен член на семеј ството,
до дека вкупните расходи за ПСП
може да се зголемат за 34,6%
(FREN, 2011, страница 56-63).

Во моментов, социјалните тран -
с фери се регулирани со нови от За -
кон за социјална заштита усвоен во
2011 год., и иако мето до логијата за
прес мет ка на финанси ските транс -
фери е променета во целост, сè уште
не постои кохе рентна рационали за -
ција зад уло гата на социјалните
транс фери. Новиот Закон ја дефи -
ни ра улогата на социјалните транс -
фери на сли чен начин како и прет-
ходните зако ни, на еден прилично
заобиколен начин, со објаснување
(член 5) на правото на граѓаните за
финанси ска та (материјалната) под-
дршка, на са ми от почеток, како:
„Пра вото за добивање различни
облици на финанси ска поддршка се
оствару ва заради обезбедување на
мини мумот за егзис тенција и зара -
ди поддршка на социјалната инклу -
зи ја на корисникот“ (член 5), а по-
до ц на и во делот на ма теријална
под- дршка, во член 81: „Пра вото на
финансиска помош му припаѓа на
поединецот или семеј ство то, кои,
со своето работно ангажирање, или
со приходите добиени од сред ства -
т а или други извори, остваруваат
пониско ниво на приходи од ниво то
утврдено за парична соци јална по -
мош со овој Закон“. За првпат беше
воведена индиви ду ална од го вор -
ност како нормативен кон цепт кој

tion Law adopted in 2011, although
methodology for calculating finan-
cial transfers has been changed
completely, there is still no coherent
rationalization behind the role of so-
cial transfers. The new law defines
the role of social transfers in a sim-
ilar fashion as the previous laws, in
a rather round-about way by expli-
cating in the very beginning (Article
5) the citizen’s right for a financial
(material) support as: ‘The right to
re ceive various forms of financial
support is exercised for the purpose
of securing the existential living mi -
ni mum and the support for the so-
cial inclusion of the beneficiary’
(Arti cle 5) and later on in the part on
material support in Article 81: ‘Right
to financial assistance belongs to
the individual, or family, which, by its
work engagement, or from the inco -
me acquired from the assets or
other sources, realizes lower level
of income than the level determi ned
for the Financial Social Assistance
by this Law’. For the first time indivi -
dual responsibility has been intro-
duced as a normative concept which
outlines the personal responsibility
and personal obligations. Article 8
states that eve ry one has duty to take
care about satisfying his/ hers basic
needs, as well to pre vent, to eli mi na -
te or to mitigate one’s own (and the fa -
mily’s members’) social isolation
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дава преглед на лич ната одго вор -
нoст и личните об вр ски. Член 8 пред-
видува дека секој има дол ж ност да
се грижи за задо волување на свои -
те основни пот реби, како и да ја
спре чи, да ја ели минира или да ја
ублажи соп стве ната (и на членови -
те на сем ејството) соци јал на изола -
ци ја; член 80 предви ду ва дека секој
е одговорен за за до волување на
сопствените пот ре би (и потребите
на членовите на семеј ството).

Очигледно е дека официјал ни те
лица имале намера да го вове дат тој
концепт на социјална инклузија и
ак тивирање, иако соод ветната тер -
ми но логија сè уште не е цело сно
усвоена. Овој концепт за првпат бе -
ше користен во Стра те гијата за
развој на социјал на та заштита,
усвоена во 2006 год. Една од основ -
ни те цели на Стра те гијата е подо -
бру вање на ефи кас носта на финан-
сиската под дршка за лица кои се
способни да рабо тат со „преземање
на дејства за користење финанси -
ска под дршка во унапредување на
вра ботува ње то на корисникот, и/или
за создава ње усло ви кои би може -
ле да го активи раат потенцијалот
на корис никот да го/ја оспособи за
делумно или целосно обезбеду ва -
ње на ег зис тенција преку работно
ангажи ра ње“. Поранешната мето до -
логија заснована врз просеч ната
плата беше напуштена и фикс  на та
осно вица за пресметка на ПСП е
по ста вена на 6.050 динари (54,5€),
оваа основа треба да биде индек -

(socijalnu izo lovanost), Article 80
states that everyone is responsible
for the contentment of one’s own
needs (and the needs of the family
members). It is obvious that offici -
als intended to introduce that con-
cept of social inclusion and activa -
tion, although appropriate terminol-
ogy is still not fully adopted. This
concept was first used in a Stra tegy
for Social Protection Deve lop ment
which was adopted in 2006. One of
the main Strategy goals is improve-
ment of efficiency of financial sup-
port for persons who are able to work
by ‘undertaking the activities to em-
ploy financial support in the promo-
tion of the employment of the bene-
fi ciary, and/or for creation of the con -
ditions which could activate benefi-
ciary’s potentials to enable him/her
to partially or fully secure the exis-
tence through labor enga gement’.
Former methodology ba sed on the
average wage has been abando -
ned and fixed base for the calcula-
tion of FSA has been set at RSD
6,050 (EURO 54.5), this base is to
be indexed by the consumer price
index semi-annually (in April and
Octo ber). For the calculation of
house  hold’s transfers OECD scale
is employed; for a single house hold
1, for additional adult 0.5 and for a
child (less than 18 years old) 0.3.
From October 2012 (Published in
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си рана полугодишно со индексот на
пот рошувачки цени (во април и окто -
м ври). За пресмет ка на транс фе ри -
те за домаќин ства та се користи ска -
лата на OECD; за домаќин ство од
еден член - 1, за дополни тел ни воз -
расни 0,5 и за дете (по малку од 18
години), 0,3. Од октомври 2012 год.
(објавен во „Службен весник на РС“,
100/2012) новиот номинален износ
за парич на соци јална помош е 7.275
динари (64,2€), додека вку п ната
ПСП за до ма ќинство од три члена
(двај ца воз ра сни и едно дете на по -
мал ку од 18 години) е 13.096 дина -
ри (115,4€), а цената на мини мална
потро шу вачка кошница во ав густ
2012 год. беше 31.904 дина ри. Овој
однос е само мал ку подо б рен со
до дава ње на исплата на детски
додаток од 2.350 динари (20,8€).

Прашањето за адекватноста и
влијанието на трансферот на ПСП
на економскиот статус на корисни -
ците може да се анализира на н е -
колку начини, еден е со користење
на офи цијалните показатели, а дру -
ги от е со теренско истражува ње,
од носно ин тер вјуирање на цел ните
групи. Пода тоците за ефи кас носта
на соци јалните трансфери дадени
во Табела 3, најчесто се употребу -
ва ни за да се докаже нив ното пози -
тивно влијание. Од друга страна,
тие не откриваат многу и се само
обична математика, некој процент
на сиромашни семеј ства на коишто
им е подобро по доби вањето на
фи нансиска поддршка, така што не

Official Gazette RS 100/2012) a
new nominal amount for the Finan-
cial Social Assistance is RSD 7 275
(EURO 64.2), while total FSA for
three member household (two adults
and one child, less than 18 years
old) is RSD 13 096 (EURO 115.4),
while the cost of the minimal con-
sumer basket in August 2012 was
RSD 31 904. This relation is only
slightly improved by adding a child
be nefit payment of RSD 2 350
(EURO 20.8).

The issue of adequacy and im-
pact of FSA transfers on beneficiar-
ies’ economic status can be analy -
zed in several ways; the one is by
employing the official indictors, the
other by field research, interviewing
the target groups. Data on effici en -
cy of social transfers given in Table 3
are commonly used to prove their
positive impact. On the other hand
they do not reveal much, only plain
mathematics, that some percentage
of poor families is better off, after re -
ceiving financial support, so we sho -
uld not rely very much on this in di -
cator if we have in mind that pover -
ty line is set very low.
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треба да се потпираме многу врз
овој индикатор, ако има ме предвид
дека границата на си ромаш тија е
поставена на многу ниско ниво.

Прашањето за критериумот за
прагот на сиромаштија е значајно и,
се разбира, тоа е секогаш ре ла тив -
на тема. Пресметките за дис пер зија
око лу прагот на сирома ш тија ја от -
кри ва ат вистинската сли ка, а за Ср -
бија тие се достапни само за рела-
тивната сиромаштија врз осно ва на
60% од просечната плата (Та бела 4).
Зголе му ва њето на прагот за 10% ќе
ја зго леми стап ката на ри зик од си -
ро машти ја за 49% во 2009 год., од
друга стра на, намалува ње то од 10%
ќе ја на мали стапката за 39% (од
17,7%, на 10,8%). Повисо ки т е осци -
ла ции на стапките на ри зик од сиро -
маш тија од осцилациите на вредно -
ста на прагот, покажуваат ви сока кон -
цен трација на домаќин ства око лу
линијата на сиро маш тијата.
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Табела 3. Ефикасност на социјалните трансфери
Table 3. Efficiency of social transfers

Извор: Влада (2011); Прв извештај за социјална ексклузија
Source: Government (2011); The First Report on Social Exclusion

2006 2007 2008 2009

Релативен јаз на сиромаштија по трансферите
Relative poverty gap after transfers 28.5 28.5 23.6 22.0

Релативен јаз на сиромаштија пред трансферите 
Relative poverty gap before transfers 31.7 29.8 27.0 24.6

Намалување на јазот по трансферите
Reduction of gap after transfers 3.2 1.3 3.4 2.6

The issue of poverty threshold
criteria has always been an impor-
tant one. Calculations of dispersion
around poverty threshold reveal the
real picture. In Serbia these data are
available only for the relative po -
verty based on 60% of the average
income (Table 4). Threshold incre ase
of 10% would increase at-risk-of-
poverty rate for 49% in 2009, on the
other hand 10% decrease would
lower rate for 39% (from 17.7% to
10.8%). Higher oscillations of at-
risk-poverty rates than oscillations
of threshold’s value show high con-
centration of households around the
poverty line.



Позитивна пракса

Еден поинаков аспект на гле -
да ње на истата работа се воведе
со пода тоците од три анкети. Пр -
ва та беше спроведена од страна
на Републи чкиот завод за статис -
тика во 2010 год. за истражување -
то за стандардот на живот (РЗС,
Трендови, 2011). Анкета та ја опфа -
ќаше општата популација и пода -
то ците беа анализирани според
по трошувачката на домаќинство -
то. Прашањето од интерес за оваа
ана лиза е: „Дали вашиот месечен
буџет на домаќинството ги покрива

Positive practice

A different angle at looking into
the same matter is introduced with
a data from three surveys. The first
one was conducted by the Republic
Statistics Office in 2010 for the stu -
dy on standard of living (RSO,
Trends, 2011). The Survey covered
the general population and data
were analyzed by the household’s
consumption deciles. The question,
which is of interest for this analysis
is: ‘Does your monthly household
budget cover all monthly needs’?“
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Табела 4. Дисперзија околу прагот на сиромаштија
Table 4. Dispersion around poverty threshold

Извор: Влада (2011); Прв извештај за социјална ексклузија
Source: Government (2011); The First Report on Social Exclusion

2006 2007 2008 2009

60% праг во динари (ЕВРА)
60% Threshold RSD (EURO) 8 388 (97.5) 9 900 (123.7) 11 520 (141.7) 12 828 (136.5)

Стапка на ризик од сиромаштија
At-risk-of-poverty rate 20.9 21.0 17.9 17.7

40% праг во динари (ЕВРА)
40% Threshold RSD (EURO) 5 592 (65.0) 6 600 (82.5) 7 680 (94.5) 8 552 (90.9)

Стапка на ризик од сиромаштија
At-risk-of-poverty-rate 9.1 8.7 6.2 6.0

50% праг во динари (ЕВРА)
50%  Threshold RSD (EURO) 6 990 (81.3) 8 250 (103.1) 9 600 (118.1) 10 690 (113.7)

Стапка на ризик од сиромаштија
At-risk-of-poverty-rate 14.4 14.4 11.5 10.8

70% праг во динари (ЕВРА)
70% Threshold RSD (EURO) 9786 (113.8) 11 550 (144.4) 13 440 (165.3) 14 966 (159.2)

Стапка на ризик од сиромаштија
At-risk-of-poverty-rate 27.4 27.8 25.5 26.4



сите месечни потреби“? Набљуду -
вајќи го процентот на негативните
одговори „не, воопшто“, може да
се направи раз лика меѓу три групи
на домаќин ства. Првата група ги
вклучува дома ќинствата во првите
три најниски десет тини, 52% од нив
го избрале овој одговор, 34% од
до маќинствата ја сочинуваа след -
ната група, од 4 до 7 десет ти ни, и
27% од последната група со пови -
соки приходи смета дека нив ниот
приход е несоодветен за це лос но
покривање на нивните потреби.
Од го ворот „делумно ги пок ри ва“,
го избраа околу 36% од дома ќин -
ствата од првата група, 43% од вто -
рата и 37% од третата група. Не
до ведувајќи ја во прашање ди вер -
ген цијата на потреби меѓу гру пи те,
сè уште може да заклучи ме дека
пого лемиот дел од насе ле нието
има ло тешкотии во покри ва њето
на своите потреби. Другата анкета
(Институт за јавно здравје, 2007
год.) беше спрове дена прет ходно,
во 2006 год., и има ше по спе  циф -
ични прашања за соодвет носта на
приходот. На праша ње то: „Дали
не достигот од пари е причи ната да
се воздржат од трет ман за хипер -
тензија?“ имало 14,3% позитив ни
од говори, во групата во рамките на
првата потрошувачка десеттина
има ло 33% позитивни одговори.
Со оглед на тоа што пла ќањето на
здравстве ната заштита не е луксуз
и луѓето се воздржу ва ат од неа
само ако немаат фи нан сиски сред -

Observing the proportion of nega-
tive answers ‘Not at all’ a distinction
between three groups of households
can be drawn. The first group inclu -
des the households within the first
three lowest deciles, 52% of them
selected this answer, the 34% of
households form the next group,
from 4-7 deciles, and 27% from the
last group with higher incomes con-
sidered their income inadequate for
full coverage of their needs. The an-
swer ‘partially covers’ was given by
around 36% of households from the
first group, 43% from the second and
37% from the third group. Not questi -
oning the divergence of needs be-
tween the groups, we still can con  -
clude that the majority of the popu -
la tion had difficulties in covering their
needs. The other survey (Institute of
Public Health, 2007), was conducted
earlier in 2006, and had a more spe -
cific question on income ade qua cy.
To the question: „was the lack of mo -
ney a reason to abstain from hyper-
tension treatment? There were 14.3%
positive answers, in the group within
the first consumption deciles there
were 33% positive answers. Since
payment for health care is not a lux-
ury and people restrain from them
only if they have no fi nan cial means,
these figures confirm inadequacy of
households’ inco mes. The same sur -
vey shows that only 23% of all house -
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ства, овие бројки ја пот вр дуваат не -
соодветноста на при хо дите на до -
маќинствата.

Истата анкета покажува дека
са мо 23% од сите домаќинства има -
ле чле нови на семејството кои биле
на одмор (во претходната го ина), до -
де ка во рамките на групата од нај си -
 ромашните домаќинства, само 4,5%
од домаќинствата одго вориле пози -
тивно. Последното ис тражување
што ќе го презентираме беше спро -
ве дено по донесувањето на новиот
Закон (Петровиќ, 2012). Големината
на при мерокот беше 868 домаќин -
ства кои прима ат ПСП (1.652 лица,
на возраст од 15-64 години), со тар -
гет на корис ни ци кои можат да ра -
бо тат (не се во училиште или фи зи-
чки неспо соб ни), дизајнот на при-
мерокот ко респон дирал со структу -
рата на го лемината на домаќин-
ствата на корисниците на ПСП, од
кои мно зин ството беа домаќинства
со еден и двајца членови, иако беше
вклучен и доволен бројот на пого -
ле ми домаќинства. Анализата на
суб јек тивната перцепција во врска
со соодветноста на ПСП открива
дека повеќе од 97% од корисни ците
сме таат дека ПСП покрива помал -
ку од половина од нивните потреби,
додека 80% одговориле дека таа
по к рива са мо 1/3 од нивните пот ре -
би (Табела 5).

При анализата на одговорот на
прашањето за соодветна зарабо -
ту вачка за покривање на основни -
те потреби, се појави чудна коин -

holds had family members who went
on holiday (in the previous year) while
within the group of the poorest house -
holds only 4.5% of households an-
swered positively. 

The latest survey to be presen -
ted was conducted after the new
Law was adopted (Petrovic, 2012).
Its sample size was 868 households
who receive FSA (1 652 persons,
15-64 years of age) targeting ben-
eficiaries who were able to work
(not in school or physically unable),
a sample design corresponded to
the structure of FSA beneficiaries
household’s size na mely, majority
were single and two members house -
holds, although a sufficient number
of larger households was included
as well. Analysis of the subjective
perception abo ut the adequacy of
FSA reveals that over 97% of ben-
eficiaries consider that FSA covers
less than half of their needs, while
80% responded that it covers only
one third of their needs (Table 5).

In analyzing the response on the
question about the adequate income
for the coverage of the basic needs
a peculiar coincidence appeared. Al-
though the perceived adequate in-
come varied from RSD 26,471 (EURO
2385) to 31,763 (EURO 286.1), the
chosen average of 29,976 correspon -
ded to the cost of the minimal con-
sumer basket calculated for July 2011
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циден ција. Иако набљудуваната
со одветна заработувачка варира -
ше меѓу 26.471 динари (238,5 €) и
31.763 динари (286,1 €), избраниот
просек од 29.976 динари корес -
пондира со цената на минимална
потро шувачката кошница пресме -
тана за јули 2011 год., на 29.823
динари/268,7€ (за домаќин ство од
три члена). Разликите во од гово -
рите, главно, се однесуваа на воз -
раста на интервјуираните, при што
помладите лица избираа повисоки
приходи, во споредба со најста ра -
та група која избра најнизок, раз -
ликите меѓу урбаното и рурал но то
население беа помалку впе чатли -
ви, а мнозин ството од анкетира-
ни те беа дома ќинства со еден или
два члена. Домаќинства со еден
член сè уште се до ми нантни кори -
сни ци на ПСП. Нивно то учес тво
беше 37,9%, следни се дома ќин -
ствата од два члена, чиј удел е 20%,
сепак, овие домаќинства имаа нај -
ниска стапка на сиромаштија од
5,6% и 5,9%, соодветно во 2010 год.

of RSD 29 823/EURO 268.7 (for
three members household). Differ-
ences in responses were mostly re-
lated to the age of the interviewed as
younger persons quoted higher in-
come, compared to the oldest gro up
which selected the lowest one, dif-
ferences between urban and rural
population were less striking, still
majo rity of sur veyed were single and
two members households. Single
house holds are still dominant FSA’s
beneficiaries. Their participation was
37.9%, followed by two members
households whose share was 20%,
however, these households had the
lowest poverty rates 5.6% and 5.9%
respectively in 2010. The majority of
these households are without chil-
dren and 2012 data show that only
5.5% of children younger than 18
years received FSA; young children
(0-13 age) are among the most vul-
nerable groups as their poverty rate
13.7% for 2010 was high above the
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Извор: Петровиќ (2011) Source: Petrovic (2011)

Табела 5. Перцепција за соодветноста на ПСП (истражување од 2011)
Table 5. Perception on FSA adequacy (2011 survey)

Задоволени потреби
Satsified needs

Вкупно
Total

Возрасна група
Age group

Вид на населба 
Settlment type

15-29 30-49 50-64 Урбана 
Urban

Рурална 
Rural

1/3 < 82.3 90.0 83.6 73.9 84.7 77.8
1/3-1/2 14.3 6.8 14.3 20.8 11.7 19.4

½  > 1.7 0.4 1.3 3.3 1.8 1.4
Сите       All 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0

Не знам     Doesn’t know 1.6 2.8 0.8 1.7 1.7 1.4



Поголемиот дел од овие домаќин -
ства се без деца и податоците од
2012 го дина покажуваат дека само
5,5% од децата помлади од 18 го -
дини доби ваат ПСП; децата (0-13
години) се меѓу најранливите гру пи,
чија стапка на сиромаштија од
13,7% за 2010 год. беше високо над
просечната стапка од 9,2%. Ре зул -
татите од истражувањето за на сле -
дената сиромаштија, прика жани во
Графикон 1, треба да се зе мат како
предупредување, кај најмла да та гру -
па на корисници, 15-29 годи ни, 58%
доаѓаат од се мејства коишто биле
корисници на ПСП. Овој про цент е
висок и, исто така, зборува за вли -
јанието на со цијал на та поли ти ка во
последните две децении.

average 9.2%. Results on the enqu -
iry about the inherited poverty, pre-
sented in Graph 1, should be ta ken
as warning, among the young est gro -
up of beneficiaries, 15-29 ye ars of
age, 58% came from FSA benefici-
ary families. This proportion is high
and also stands for the impact of the
social policy in the last two decades.
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Извор на податоци: Петровиќ (2011) Data source: Petrovic (2011)

Графикон 1. Процент на корисници на ПСП со семејна историја на користење ПСП 
Graph 1. Percentage of FSA beneficiaries with family background as FSA beneficiaries
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Заклучок

Прашањето за соодветноста на
социјалните трансфери не е спор -
но меѓу креаторите на политиката
и експертите кои работат во оваа
област. Сите тие се согласуваат
дека паричниот износ добиен од
страна на корисниците не е соод -
ветен. Можни те решенија за осигу-
ру вање на прис тоен живот, исто
така, се гледаат во обезбедување -
то со различни видови на субвен -
ции за сиромашните дома ќин ства
и поединци (намалување на смет -
ки те за електрична енергија, суб -
венции за транспортните трошоци,
итн.). Сепак, ова прашање не е ви -
со ко на агендата на владините прет -
став ници. Честите промени на вла -
дините претставници и отсуст во то
на единство меѓу партнерите на
владе јач ката коалиција, заедно со
порастот на јавниот долг и сла ба -
та економија, го ставаат праша ње -
то за социјалното осигурување на
крајот од листата на приоритети.

Извесно е дека во време на еко -
номска криза социјалната политика
на владите се става на тест, резул -
та тите од нормативната и позитив -
ната пракса ја наметнуваат одго -
ворноста и адекватноста на поли -
тиката неодложно да се прилагоди
на новите услови. Реформите на
социјалната заштита во Србија за-

Conclusion

The question of adequacy of so-
cial transfers does not seem to be
disputable among the policy mak-
ers and experts working in this field.
All of them agree that money amount
received by beneficiaries is not ad-
equate. Possible solutions to pro-
vide decent living are also found in
the supply of different types of sub-
sidies for the poor households and
individuals (reduction of electricity
bills, subsidies for transport costs,
etc.). Nevertheless, this issue is not
very high on the agenda of govern-
ment’s officials. Frequent changes of
government’s officials and lack of
unity among governing coalition
partners, coupled with growing pub -
lic debt and weak economy push
social security issues at the end of
the priority list.

It is certain that at the time of the
economic crisis governments’ so-
cial policy comes to the test, results
of normative and positive prac  tice
reveal policy’s responsiveness and
adequacy to adapt to new condi-
tions without delays. Social care re-
forms are long time due in Serbia and
apart from changes in legislative
area little has been done to bring
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остануваат. И покрај промените во
законодавната област, малку е на -
правено за доне сување коренити
промени во секторите на социјал -
на та заштита. Пос то јат многу пра -
ша ња, меѓутоа постојат многу мал -
ку истражувања на оваа тема и е
дискутабилно дали оние кои се до -
стапни се користат од страна на
носителите на одлуки во пла ни ра -
њето на политиката на соци јална
заштита. Носителите на одлуки тре -
ба да бидат одговорни и отчет ни за
дистрибуцијата на располож ли ви те
ресурси, уште повеќе кога овие ре -
сурси се користат за најран ливите
групи. Мониторингот и ева лу аци ја -
та на влијанијата и постигна тите
цели се само алатка за про ценка
на успехот на полити ка та. Кога овие
алатки се во ред, можеме да раз -
говараме за вис тинската функ ција
и значењето на соци јал ни те транс -
фе ри и да го пла  ни раме нивното
по саку вано идно вли јание.

in-depth changes of social care sec -
tors. There are many qu es  tions ho -
we ver there are too little research
studies on the subject and it is qu -
estionable if those available have
been used by decision makers in
planning social protection policy.
Decision makers have to be res pon -
s ible and accountable for the distri-
bution of available resources, es -
pe cially when these resources are
used for the most vulnerable groups.
Monitoring and evaluation of im-
pacts and achieved goals is the only
tool for assessment of policy suc-
cess. When these tools are in order
we can discuss the true func tion and
meaning of social trans fers and plan
their desired future impact.
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ОПШТЕСТВЕНИ ДИВИДЕНДИ
НА МИГРАНТИТЕ: 

ПРИМЕР СО ИСЕЛЕНИШТВОТО
ОД УКРАИНА

Проф. д-р Алиса В. Толстокорова 

Апстракт

Основната цел на овој труд е да
го проучи „социјалниот трансфер“
на мигрантите и влијанието кое тие
го имаат врз секојдневниот живот на
семејства та од Украина кои живеат
во странство. Трудот укажува дека,
кога станува збор за самите мигран -
ти, спротивно од членовите на нивни -
те семејства, има ло ги ка да се збору-
 ва за „општествени дивиденди“ на-
место за „социјални тран с фери“,
при тоа разбирајќи ги истите како до-
дадена општествена вредност на
миграцијата во вид на непа ри чен ка -
питал стекнат поради трудо вата ми -
г рација: општествена, етич ка, кул  -
турна, образовна, линг ви стичка, гра -
ѓан ска и слично, а кој се користи за
ли чен развој и добросостојба, но кој
секогаш не се исп ра ќа или се вра ќа
дома. Трудот, исто така, ја обја снува
разликата меѓу социјалните транс -
фе ри и социјалните дивиден ди и ука -
жува кои се тие соци јални диви ден-
 ди и ги опфаќа: социјал ни те диви-

SOCIAL dIVIdENdS 
OF mIgRANTS: 

ThE cASE oF UKRAiniAn
TRAnSnATionAl migRATion

Alissa V. Tolstokorova, Phd

Abstract

The key objective of this paper
is to study „social transfers“ of mi-
grants and their impact on daily life
of Ukrainian transnational families.
The paper argues that for migrants
themselves, in contrast to members
of their families, it makes sense to
speak about „social dividends“ (SD)
rather than „social transfers“, under -
standing them as an added social
value of migrancy in the form of non
-monetary capital earned from la -
bour migration: social, ethical, cul tu -
 ral, educational, linguistic, civic, etc.,
used for personal development and
wellbeing, but not always sent or
brought back home. The paper of-
fers rationale for the distinction be-
tween social transfers and social
dividends and identifies the inven-
tory of SD, covering personal deve -
lopment SD, cultural-esthetic and
spiritual SD, world-view and civic
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денди за ли чен развој, културно-ес -
тетските и духовните соци јал ни ди-
виденди, граѓанските и други со ци-
 јални дивиденди, социјалните диви-
денди за здравиот на чин на жи вот и
дивиден дите за родова еднаквост.

Клучни зборови: трудови миг-
ранти од Украина, семејства кои
живеат во странство, соци јални
тран сфери, социјални дивиденди.

Вовед

Главна карактеристика на пе-
риодот на економски реформи во
Укра ина е неочекуваниот пораст на
економската мобилност на населе-
нието. Во деведесеттите годи ни од
минатиот век кога градежна та деј -
ност беше главната деј ност за вра-
ботување на работни ци те од Укра -
ина во странство, миг рацијата во
најголем дел ја сочинуваа мажи. Во
периодот од 2000 година наваму
започнува бранот на женска мигра-
ција (GFK, 2007: 9) како одговор на
„промените на светските пазари на
трудот, особе но големата побару ва -
 чка за евти на женска работна рака
од сиро машните земји кои ќе ја за-
доволат потребата од негувателки
во богатите земји“ (UN-INSTRAW,
2007: 1). Засега миграциските теко -
ви од Украина се карактеризираат
со сè поголемо учество на же ните,
што укажува на квалитативната про  -

SD, SD of healthy way of life and
di vidends of gender equality.

Key words: Ukrainian labour
migrants, transnational families, so-
cial transfers, social dividends.

Introduction

The hallmark of the period of
economic reforms in Ukraine is the
unprecedented growth of economic
mobility of the population. In 1990s,
when the construction industry was
the principal job placement for Ukra -
inian workers abroad, migratory flows
were composed for the most part
by males. In the years 2000, a wave
of female migration started (GFK,
2007: 9) in response to a „changing
labour markets globally, particularly
the massive demand for cheap fe-
male labour from poor countries to
fill the growing demand for care-
givers in rich countries“ (UN-INST -
RAW, 2007: 1). Currently, migration
fluxes from Ukraine are characteri -
zed by increasing feminization,
which refers rather to the qualitative
change in women’s role as provi -
ders than to an increase of their
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ме на на улогата на жените – како
не кои кои придонесуваат, наместо
како пораст на вкупниот број на ми -
грација (Tolstokorova 2009 a). Спо-
ред податоците од Собраниска та
комисија за еднакви можности во
Украина, од вку пно 7 милиони Укра -
инци кои ра ботат во странство, 5
ми лиони се жени (Parlamentski Slu -
hannya 2006). Се пак, според про -
цен ките на експертите, уделот на
жени те во вкупната миграција од
Укра- ина варира помеѓу 35,4% и
50,5% (Markov 2009). Во регионите
од западниот дел од државата кои
се поблиску до ЕУ, осо бено пре-
овладува женскиот удел во вкупна -
та миграција. Во об ласта Тран с -
кар па тија уде  лот на жени во вкуп-
ната миграција е 43,9% (Kychak
2011), во областа Тернопил – 51,4%,
додека во главниот град Тернопил,
во истата област, изнесува до 62,5%
(Shushpanov 2009)1. 

Големиот одлив на жени и нив -
на та работа во странство има сери -
озни импликации не само врз нив-
ниот живот, туку и врз социјалниот
и емотивниот живот на семејствата
и децата кои ги оставаат. Ова ја
обја снува социјалната релевант-
ност на актуелното родо во-засно -
вано истражува ње во врс ка со опш-
тествената димензија на миграци-
јата во Украина. Главната цел на
овој труд е да ги проучи „соци јал ни -

numbers among migrants (Tolsto -
ko rova 2009 a). According to the
data of the Parliamentary hearings
on issues of equal opportunities in
Ukraine, out of aro und 7 million of the
total stock of Ukrainians working
abroad, 5 million are women (Par -
lamentski Sluha nnya 2006). Yet, by
experts’ assessments the share of
women in Ukrainian migration flows
range between 35.4 % and 50.5%
(Markov 2009). In West-border re-
gions adjacent to the EU, feminiza-
tion of migration flows is especially
promi - nent. In the Transcarpathian
oblast the share of females in the
total of migrants con sti tutes 43.9%
(Kychak 2011), in the Ternopil oblast
–51.4%, while in the oblast’s capital
Ternopil town – as much as 62.5%
(Shushpanov 2009)1.

The massive outflow of women
to earnings abroad has adverse im-
plications both on their own lives
and on social and emotional well-
being of their families and children
left behind. This explains the social
relevance of current gender-based
research on the social dimension of
migrancy and transnationalism in
Ukraine. The main goal of the paper
is to study the „social dividends of
migrants“ through a gender lens, to
identify their inventory and to ana-
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Tolstokorova (2012 a). 

1 See for more details on this issue at: 
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те дивиденди на мигранти те“ пре -
ку родовата призма, да го утврди

нивниот број и состав и да ја ана ли -
зира нивната улога во секој дневна -
та работа на жените и мажи те ми -
г  ранти од Украина, како и на нивни-
те семеј ства кои остануваат дома.

Методологија на студијата:
Овој труд користи мешовит метод
во проучувањето на социјалните
аспекти на миграцијата. Канцела-
риската работа се состоеше во ана -
лиза на секундарните извори за
предметната материја, како и меди -
умски извештаи. Теренското истра-
жување беше спроведено на пове -
ќе места и тоа во урбаните подрач -
ја во Украина кои се најмногу за-
сегнати со миграцијата. Тоа се со -
стоеше од спонтано набљудување,
полуструктурирани интервјуа и ди -
с  кусии во фокусни групи составени
од мигранти повратници и членови
на нивните семејства. Беа анкети-
рани 29 жени и 12 мажи од разли -
чна возраст. Процесот на интервју
започна со контактирање на миг-
рантите и нивните семејства по што
најчесто следеше ефектот на сне -
жна топка, т.е. метод на утврдува ње
на примерок во кој новите анкети-
рани беа контактирани од претход -
но анкетираните. Исто така, имаше
и повремени средби во различни
средини со мигрантите или члено-
вите на нивните социјални мрежи
– на пример: во редовите пред ам-
басадите, во авион, во простори -
ите за чекање на аеродроми те или

lyze their role in daily practices of
Ukrainian migrant women and men
as well as the families they have left
behind. 

Methodology of the study: The
current paper uses a mixed-method
approach to the study of the social
aspect of migrancy. The desk work
covered the analysis of secondary
sourced on the subject-matter of the
study and a media overview. A multi
-sited field research was carried out
in urban areas of Ukraine highly af-
fected by labour migration. It in-
cluded a non-participant observa-
tion, semi-structured interviews and
focus group discussions with re tur -
nee migrants and members of their
families. The group of responders
included 29 females and 12 ma les of
various age groups. The interviewing
process started with existing con-
tacts with migrants and their fami-
lies and in many cases follo wed with
a snowball sampling method whe -
reby new respondents were con -
tacted through preceding res pon-
 dents. However, occasional meet-
ings in various social contexts with
migrants or members of their social
networks were also welcome, for in-
stance in embassy lines, on board
of a plane, at airports lounges or in
airport shuttle buses during the au-
thor’s international travels. The na -
mes of responders were chan ged
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во шатл-автобусите, тогаш кога ав-
торот на овој труд патуваше на ме-
ѓународни дестинации. Имињата
на анкетираните се изменети со цел
запазување на нивната приватност.
Неформалното набљудување се
со стоеше од неформални разгово -
ри со членовите на соци јалната мре -
жа на мигрантите, и тоа: јавните
слу  жбеници и социјалните работ-
ници задолжени за работа со се-
мејствата на мигрантите, учи лиш  
ната администрација, бизнисмени -
те на локалните заедници кои пре-
тставуваат значаен фактор кај се -
мејствата на мигрантите.

„Социјални дознаки“ 
и „социјални дивиденди“2

Концептот на социјални дозна -
ки е воведен од страна на Пеги Ле -
вит (Peggy Levitt) и означува „идеи,
однесувања, идентитети и соција -
лен капитал кој мигрантите ги пре-
несуваат во нивните домашни за -
едници“, вклучувајќи тука и „идеи за
демократија, здравство и организи -
рање на заедницата“ (Levitt, 2004).
Сепак, работата на овој проект по-
кажа дека ваквата дефиниција на

to maintain the privacy of migrants.
Non-participant observation cove -
red informal conversations with mem -
bers of migrants’ social networks:
civil servants and social workers re-
sponsible for the work with migrant
families, school administrations, bu -
sinessmen and other members of
local communities with high share
of migrants’ households. 

„Social remittances“ 
vs „social dividends“ 2

The concept of „social remittan -
ces“ (SR) was coined by Peggy Le -
vitt to designate „the ideas, beha -
viors, identities, and social capital
that migrants export to their home
communities“ including „ideas about
democracy, health, and community
organization“ (Levitt, 2004). Yet, the
work for this project showed that the
definition of this concept invites a
critical approach since it does not
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2 This paper focuses exclusively on non-
monetary (social) remittances and divi-
dends of migrants. The issue of fiscal
remittances to Ukraine and their impact on
family wellbeing, particularly during the
global financial downturn is discussed in
more details at: (Tolstokorova, 2010 a; Tol-
stokorova, 2012 b).

2 This paper focuses exclusively on non-
monetary (social) remittances and divi-
dends of migrants. The issue of fiscal
remittances to Ukraine and their impact on
family wellbeing, particularly during the
global financial downturn is discussed in
more details at: (Tolstokorova, 2010 a; Tol-
stokorova, 2012 b).



овој концепт бара критички осврт
бидејќи не опфаќа важни ас пекти
од функционирањето и користење -
то на мигрантските непарични бе-
нефиции стекнати во стран ство.
Ова бара повторното разгледува -
ње на оваа дефиниција да оп фати
некои аспекти кои прет ходно не
биле земени предвид, па затоа,
иако авторите на концептот прават
разлика помеѓу „индивидуалните“
и „колективните“ дознаки (Levitt,
Lamba-Nieves, 2011) се имплицира
дека овие два подвида на соци -
јални дознаки се насочени кон из-
ворните општества на мигрантите,
со што ефектот од соци јалните до-
знаки е најмногу прису тен кај при-
мателите на овие трансфери, кои
обично се семејства во странство,
локални заедници, па дури и др -
жави ако станува збор за: нови веш -
тини, технологии, умеење, норми и
стандарди на работна ети ка, и сли -
чно, кои се инвестираат во домаш-
ните економии. Кога стану ва збор
за самите мигранти, т.е. оние кои
можат да заработат и да испратат
или да донесат дома парични и оп-
штествени бенефиции акумулира -
ни во странство, овој кон цепт тешко
дека може да се приме ни со оглед
на тоа што тие имаат бенефиции
не од финансискиот и социјален
ка питал кој го пренесуваат дома,
туку од оние кои тие самите ги по-
седуваат, како и преку про цесот на
нивно заработување, акумулирање

cover important aspects of functi -
oning and use of migrants non-mo -
netary gains earned abroad. This
required a revision of this notion to
include some of its dimensions not
conceptualized earlier. Thus, altho -
ugh the authors of the concept draw
a distinction between „individual“ and
„collective“ remittances (Le vitt, Lamba
-Nieves, 2011) it is implied that both
of these SR subtypes are targeted
at the source societies of migrants.
Hence, the effect of SR applies main -
ly to recipients of these transfers,
such as transnational families, local
commu nities, even states if it is about
skills, technologies, know-how, norms
and standards of work ethics etc,
inves ted into home eco no mies. Ho -
wever, in reference to mig rants them -
sel ves, i.e. those who earn and remit
or bring back home their monetary
and social accumulations made
abroad, this concept can hardly
apply as they do not from financial
and social capitals transferred back
home, but from those they own them -
selves, as well as from the pro cess
of earning, accumulation and use.
For that matter in regard to the mig -
rants themselves, in contrast to their
families, it makes sense to apply the
concept of „social dividends“ (SD)
of migrancy and trans  nationa lism,
understanding them as an added
value of migratory experience in
the form of individual non-material
accumulations: social, ethic, cultural
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и користење. Во таа смисла, кога
станува збор за самите мигранти,
спротивно од нивните семејства,
има смисла да се примени концеп-
тот на „социјални дивиденди“ за
миграцијата, разбирајќи ги како до-
дадена вредност на мигрантското
искуство во вид на индивидуални
нематеријални акумулации: соци -
јален, етички, кул турен и естетски,
образовен, гра ѓански капитал, итн.,
кој го корис тат мигрантите со цел
за нивен ли чен развој и добросо-
стојба. 

Постојат повеќе причини за дис -
тинкцијата помеѓу социјалните до-
знаки и социјалните дивиденди.
Нај првин, има докази дека индиви-
дуалните социјални придобивки
на мигрантите (како што се новите
егзистенцијални вредности и пог -
ле ди на светот, норми на однесува -
ње, стандарди и ставови стек нати
врз основа на меѓународното иску-
ство) секогаш не се прифатени и
до бродојдени дома и истите поне-
когаш може да бидат одбиени како
туѓи од локалните заедници на ми -
грантите кои се враќаат. Една жена
која беше интервјуирана за весни-
кот „Кредо“ во Украина, ова го иско -
ментира на следниот начин: 

„Враќањето дома кај семеј ство   -
то претставува ново искуство на
меѓународната реалност во која
ние сме веќе навикнати да живе-
еме, во која сме виделе подобар
жи вот, но тоа нашите роднини не
го разбираат најдобро. Тие мис лат

and esthetic, educational, civic cap-
ital, etc. used by migrants for the be -
nefit of their personal development
and wellbeing. 

There is an array of reasons un-
derpinning the rationale behind the
distinction of SR from SD. Firstly,
there is evidence that individual so-
cial gains of migrants such as new
existential values and world-views,
behavioral norms, standards and
atti tudes acquired due to internatio -
nal experience are not always wel -
come at home and sometimes may
even be rejected as alien to local
communities of returnee migrants.
A woman, interviewed by a Ukrain-
ian newspaper „Credo“, com ment ed
this in the following way:

«The return back home, to the
family, is enriched with new experi-
ence of international realities, whe -
rein we have already been accu -
stomed to live, where we have seen
better life, but our relatives do not
understand that, they think we just
want to command them<…> Thence
are all our quarrels and collisions
(Ryzhan, 2011).

Therefore, the non-material re-
sources of migrants, despite being
transferred back home can not be
regarded as SR insofar as they often
have no recipient or the recipient is
unreachable. This is particularly rele -
vant to women whose per sonal eth-
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дека сакаме да им командува ме...
Заради тоа доаѓа до кавги и недо -
разбира ња“ (Ry zhan, 2011).

Тоа значи дека нематеријал-
ните ресурси на мигрантите и по-
крај тоа што биле пренесени дома,
не може да се сметаат како соци -
јални дознаки бидејќи тие или не-
маат примател или примателот не
може да биде пронајден. Ова осо-
бено е случај за жените чиишто
лични етички стандарди за мигра-
цијата имаат тенденција да еволу -
ираат во насока на поголема ро -
дова еднаквост и поголема само-
доверба како жени. Сепак, ваквиот
развој на настаните многу ретко го
прифаќаат нивните семејства дома,
кои немаат искуство кое е пои на -
кво од традиционалната родова
уло га. Ова е потврдено и од експер -
тите со кои беше разговарано:

„Кога станува збор за рурал-
ните средини, главниот проблем
кај нив, за жал, е што жената го
загубила својот авторитет и сво -
јата почит за семејството. На
село таа работи многу напорно,
а сега мора да замине во стран-
ство каде што гледа сосема раз-
лични можности за себе. Ова е
при чината зошто таа не сака да
се врати дома, во истата ситуа-
ција. Станува збор за ефектот
на еманџипацијата и ова е една од
причините зошто се распаѓаат
семејствата – затоа што таа не
сака да се врати во оние услови
во кои немала никакво претходно

ical standards in mig rancy tend to
evolve in the direction of greater gen -
der equality and higher self-esteem
as females. However, these prog re -
s sive developments are rarely wel-
come in their families left behind,
who have no experience beyond the
traditi onal gender order. This was
confir med by interviewed experts:

„When we speak about a village,
the main problem is that reg ret tably,
women have lost their autho rity, re-
spect in the family. In the village she
works hard, beca use you know the
situation. And now she can leave
aboroad, where she is appro ached
in a different manner. And this is why
she does not want to go back to the
same situation at home. It’s an em-
powering effect, you see. This is one
of the reasons for failure of families
- she doesn’t want to go back to a sit-
uation of powerlessness. Upon her
return home she will teach her
daug  h  ter that it is possible to have a
different life, to have high er life stan-
dards. She does not want her daug -
hter to be treated the same way as
she had been treated by her hus-
band“ (Expert, a director of a think-
tank on migration and diaspora):

Therefore, gender dividends of
women acquired in migrancy are
seldom transferred back home suc -
cessfully as a result of absence of
social demand and lack of pro per
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вли ја ние. Затоа што, откако ќе се
вра ти, како ќе ја учи својата ќер -
ка дека е можно да се живее и по-
инаков живот, да се има повисок
жи вотен стандард. Таа не сака
нејзината ќер ка да биде трети-
рана на ист начин како што таа
била третира на од сво јот соп -
руг“ (експерт, директор на тинк-тенк
за миграција и дија спора).

Оттука, родовите дивиденди на
жената стекнати преку миграција -
та успешно се пренесуваат дома
како резултат на отсуство во оп -
ште ствената побарувачка за нив и
непостоење соодветни услови за
нивно социјално инвестирање.

Втора работа, разликата поме -
ѓу социјалните дознаки и социјал-
ните дивиденди е неопходна од
ас пект на зголемување на транс-
формацијата на трудовата мигра-
ција од Украина од краткотраен
обид, во постојана миграција (ІDSR
NASU, 2006: 160), и покрај подгот-
веноста на повеќето мигранти еден
ден да се вратат дома (Chaloff,
Eisen baum, 2008). Ова значи дека
има сè повеќе луѓе кои формално
ќе го зачуваат своето украинско
др жавјанство, но кои, реално, жи -
ве ат во странство многу години и
тоа најчесто со своите семејства и
се добро интегрирани во тамош-
ните општества. Оваа тенденција
се зголеми откако Владата на Укра -
ина склучи повеќе билатерални
до говори со некои од овие држави.
Така што, зголемениот удел на тру -

background for their social invest-
ment.

Secondly, it is necessary to make
a distinction between SR and SD in
order to encourage the transforma-
tion of Ukrainian labour migration
from a short-term venture to perma-
nent emigration (ІDSR NASU, 2006:
160), despite the willingness of many
migrants to come back home one
day (Chaloff, Eisenbaum, 2008). This
means that there is an incre ase of
pe ople who while formally safe gu -
ar ding Ukrainian citizenship they
con tinues to live ab  road for many
years, often with their families, being
well integrated into their recipient
societies. This tendency gained
strength after the go vern ment of
Ukraine had arran ged a number of
bilateral agreements with some re-
cipient states. Hence, an increasing
share of Ukra inian la bour migrants
do not remit their earnings back
home, but spend them in the coun-
tries of work.

Thirdly, the rationale behind the
distinction of SD as a concept in its
own right is that some kinds of SD,
as for instance professional and so-
cial skills secured on the labour
mar ket of hosting societies, are not
necessarily demanded by national
economies and for that matter are
not being transferred back home.
This is particularly true given that
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довата миграција од Украина не ги
враќа парите кои ги заработиле на -
зад во државата, туку ги троши во
земјите во кои работи. 

Трета работа, причината за дис -
тинкција помеѓу социјалните диви -
ден ди како концепт е што не кои
ви дови на социјални дивиден ди
(како што се, на пример, профе сио -
налните и социјални вешти ни стек-
нати на пазарот на трудот во тие
држави) секогаш не се бараат од
на ционалните економии и поради
тоа истите не се пренесуваат дома.
Ова е така имајќи го пред вид фак-
тот дека повеќето миг ран ти работат
во услови на нама лена побарувач -
ка за професионални ве штини и
на малена општестве на мобилност.
Од овие причи ни, тие често не се
мотивирани да го им пле ментираат
дома професионалниот и соција -
лен капитал кој го сте к нале во текот
на ра бо тата. На пример, ова може
да се однесува на јазикот научен во
зем јите во кои работат. Можно е за
миг рантите од Украина кои знаат:
португалски, шве дски, норвешки,
грчки или тур ски, да најдат начини
овие јазични вештини да ги приме-
нат во својата матична земја (осо-
бено во малите места и селца во
Украина). Од овие при чини, вакви -
те видови на соци јал ни дивиденди
само повремено се прен есуваат
на зад дома и служат нај многу за ли -
чен интелектуален развој.

Истото ова важи и за некои стру -
ч ни вештини кои биле стекнати во

most migrants work in conditions of
professional deskilling and down-
ward social mobility. For that matter
they often have no motivations to
implement at home the professio -
nal and social capital they acquired
while working abroad. This may re -
fer, for example, to language acqui-
sition in hosting societies. It is obvi ous
that it might be challenging to Ukra -
inian migrants who are in command
of national languages of Portugal,
Czech Republic, Norway, Greece
or Turkey to find possibilities to use
their linguistic skills at home, espe-
cially in Ukrainian small towns and
villages. This is why these kinds of SD
seldom are transferred back home
and serve mainly for per sonal intel-
lectual development of language
learners. This also re fers to some
professional skills acquired abroad.
For example, a responder Michael,
a former cook on a sea boat who
later worked as a cook in a team of
Ukrainian construction workers in
Portugal, intimated that during his
work in the country he mastered
the secrets of Portuguese culinary
art, which he enjoyed a lot. Upon re -
turning to Ukra ine he hoped to use
his experience by staring a small
restaurant of Portuguese cuisine. Yet,
his dream could not come true be-
cause in addition to unfavorable cli-
mate for small business in Ukraine,
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странство. На пример, анкетирано -
то лице Михаил, поранешен готвач
на брод, кој потоа работел како гот-
вач во ти мот на украинските граде -
жни работници во Португалија, од-
говори дека за време на работата
во странство успеал да ги совлада
тајните на португал ската кујна. По
враќањето во Укра ина се надевал
дека ќе го имплементира ваквото
искуство така што ќе от вори порту-
галски ресторан, но не го виот сон
не маше шан са да се ост ва ри зара -
ди неповолната клима за мали биз-
ниси во Украина, т.е. немањето по -
бару вач ка за вакво нешто во него-
виот ро ден град во кој тој подоцна
се вратил. Уште еден пример за не-
успешен обид за инвестирање на
социјалните дивиденди дома е при -
казната објавена во списание то
„Укра инска недела“ од информа ти -
ч киот експерт Александар, кој по
пет години работа за информатич -
ка фир ма во Лондон, се вратил на -
зад во Киев и започнал сопствен
информатички бизнис. Набргу по -
тоа, за жал, обес хра брен од реално -
ста во Украина за от ворање на соп -
ствен бизнис, ја затворил фир ма та
и се вратил назад во Велика Брита-
нија да работи како просечен ин -
фор матичар (Маkoviy, Teren, 2012):

„Додека работев во странство
се стекнав со ново искуство не
само како информатичар, туку и
како менаџер и одлучив тоа да го
преточам во пракса така што ќе
отворам сопствена компанија за

there was no demand for this kind
of offer in his small natal town. An-
other ins tance of an unsuccessful
attempt of SD investment at home
is a story told to „Ukrainian Week“
magazine by an ICT expert Alexan-
der, who after five years of work at
an ICT company in London came
back to Kyiv and started his own
ICT business. Very soon, becoming
embarrassed by „Ukrainian way of
making business“, he left his priva -
te enterprise and went back to the
UK to work as an average ICT tech-
nician (Маkoviy, Teren, 2012):

«While working abroad I gain ed
new experience not only as an ICT
expert, but as a manager as well
and made my mind to put it to prac-
tice by starting my own company for
software development. The sum of
$100 thousand earned in the UK
was sufficient to set up a company
with $50 mln income per year. Yet,
three months ago some „bad guys“
who came from „You-know-who“ and
offered a „perfect“ deal: 80% of the
business had to go to „you-know-
who“, and they allowed the mana-
gerial functions and the remaining
20% of income to me“. 

Alexander, being used to adequ -
ate appreciation of his skills, rejected
this proposal together with the prob-
lems which the „civilized raiders“ star -
ted to craft, having all his hardware
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програмирање на софтвер. Сто -
те илјади долари за работени во
Велика Британија беа доволни
оваа фирма да прерасне во фир -
ма којашто ќе заработува околу
50 милиони долари секоја година.
За жал, пред три ме сеци дојдоа
не кои „лоши момчиња“ и ми дадоа
„совршена“ понуда: 80% од фирма -
та да премине во нивни раце, до-
дека за себе можев да ја задр жам
само раководната функција и ос-
татокот од 20% од приходите”.

Александар го одби ваквиот
пре длог, по што следеа и дополни-
телни проблеми – целиот негов
хард  вер и опрема беа конфискува -
ни од даночната полиција, со што
- социјалниот капитал заработен
од Александар за вре ме на него-
виот ангажман во стран ство во-
 оп што не бил применет во Укра ина
и истиот никогаш не се развил во
со цијална дознака, туку ја задржал
својата вредност во вид на со ци -
јал ни дивиденди кои се имплемен-
тирале во земјата каде што работел.

Сите овие фактори се причина
за разграничување помеѓу „соци -
јалните дивиденди на мигрантите“
како засебен концепт и поинаков
од оној на „социјални дознаки“ или
„социјални трансфери“, примену-
вајќи го на нивниот социјален ка пи -
тал кој го користат трудовите миг-
ранти било во зем јите во кои рабо-
тат, или по враќањето дома.

and appliances confiscated by the
tax police. In this way the social cap-
ital Alexander had earned during his
international employment, was not
mediated to Ukraine and has never
developed into social remittances,
but preserved its value in the form of
social dividends implemented in the
country of work.

All these factors lay down the
rationale for distinguishing „social
dividends of migrants“ as a concept
in its own right, as different from that
of „social remittances“ or „soci al
trans fers“, applying it to their so cial
capital used by labour migrants ei-
ther in countries of work or upon re-
turn back home.
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Видови 
социјални дивиденди

Во Украина, мигрантите се сме-
таат како еден вид „мисионери“ на
пазарните идеи, носители на иде -
ите на претприемништвото, пио-
нери на меѓународните пазари на
трудот, кои претставуваат „класа
која создава“, социјална и профе -
си онална група која по некое вре ме
би можела да биде инкорпо ри рана
во растечката повеќедиме нзио -
нал на средна класа во Укра и на
(Europe Without Barriers, 2011: 14).
Социо-културниот и граѓански ка -
питал на овој дел од населени е то,
стекнат во земјите на рабо та, има
своја сопствена социјална вре д -
ност за општеството и заслу жу ва
фокусирано истражување, адапта-
ција и имплементација за бенефит
на сите. 

Анализата на резултатите од
те ренското истражување во рам -
ки те на овој проект, овозможи иден -
тификување на следните катего-
рии на социјални дивиденди стек-
нати од Укра инците кои работеле
во странство: 

Социјални дивиденди за личен
раст - светлина, надеж во царст-
вото на темнината. 

Во текот на теренското истра-
жување ги прашавме нашите испи-

Inventory of social dividends 

In Ukraine, migrants are regar -
ded as a sort of market idea missi -
oners, entrepreneurship idea be -
  a rers, pioneers on international la -
bour markets who constitute a „class
forming“ social and professi onal gro -
up to be incorporated after a while
into the emerging multi-dimensi -
onal Ukrainian middle class (Euro -
pe Without Barriers, 2011: 14). The
socio-cultural and civic capital of
this cohort of the population, acqu -
ired in the countries of work, decid-
edly has its own social value for the
society and deserves focused re-
search, adaptation and imple men -
 tation for the benefit of all.

The analysis of field research
findings for this project enabled the
identification of the following cate-
gories of SD acquired by Ukrainians
due to migratory experience:

Social dividends of personal
growth: rays of hope in the kingdom
of darkness

During the field research we as -
ked our responders about the posi-
tive cognitive and instructive effect of
their migratory experience on their
personal development. One intervie-
wee, a talented female journalist and
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таници за позитивните когнитивни
и инструктивни ефекти од нивното
иселеничко искуство, за личен раз -
вој. Една од анкетираните, инаку
мошне талентирана жена-новинар
и доктор на науки, која заработува
за живот така што патува од мал
град во Укра ина, во Москва, за да
ра боти со деца, вака одговори на
ова прашање:

„Ах, па тука нема за што да се
зборува! Тоа е само тешко иску-
шение!”

Друг искоментира на следниот
начин:

„Позитивен ефект? Нема по-
зитивен ефект. Жените бел ден
не гле даат од работа, но кому му
е гајле за тоа? Единствениот
зрак на надеж во ова царство на
темнината е денот кога добива -
ме плата. Тоа е единствениот
момент кога забораваш на сè –
да отидеш во шопинг и да се ре-
лаксираш, да јадеш колку што са -
каш, па и да се напиеш. Ама, зна -
еш, парите многу бргу се трошат
и оваа убава состојба не трае
мно гу долго – ден или два, не по -
ве ќе. И потоа пак истата при-
казна – се кој ден работа од утро
до мрак, но притоа солзите ги
кри еш, за никој да не те забележи
дека жалиш за тоа што ти се
слу чува“ (Ина, инаку куќна помош-
ничка во Италија).

Метафората со солзите е за -
едн ичка нишка во повеќето одго-

a PhD holder earning for life by com-
muting from a small Ukrainian town
to Moscow to work as a child-minder,
gave the following response to this
question:

„Oh, there is nothing to talk about!
It is nothing but an ordeal!“

Another commented it in the fol-
lowing way:

„A positive effect? No positive
effect! Women sob from morning till
night, because they have to toil from
morning till night, not seeing day-
light while working. But who cares?
The only ray of hope in this kingdom
of darkness is the pay-out day. The
only moment when you can enjoy
yourself. Say, going shopping and
relaxing for a while. Also eating as
much as possible and sometimes
even having a small drink. But you
see, money vanishes away very
quickly and your „bliss“ does not last
long. A day or two, not more. And
then toiling again from morning till
night and sobbing from morning till
night, but hiding this „ocean of tears“
in yourself, so that nobody could see
your grief“ (Inna, a domestic worker
in Italy).

The „ocean of tears“ metaphor
was a crosscutting issue in the ma-
jority of interviews among female
responders. However, as follows
from the narratives, in this „kingdom
of darkness“ there were also some
rays of hope. Interestingly, if men
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вори кои ги добивме од анкети ра -
ните жени. Сепак, како што произ -
легува од наративот, ова царство
на темнината, се пак има некои
зра ци на надеж. Инте ресно е тоа
што мажите гледаат во мигрира-
њето надеж која ќе им помог не да
ја подобрат својата финансиска и
материјална добросостојба, доде -
ка жените (освен тоа) се наде ва  ат
да го сменат својот општествен ста -
тус, па понекогаш и цели от свој жи -
вот (Tyury ukanova, 2011). 

Лајтмотив на јавниот дискурс
во Украина во однос на миграцис-
ките прашања е идејата дека „жел-
бата да се замине во странство и
да се заработува таму е многу по-
силна отколку обичниот стремеж
да се заработи – станува збор за
начин на размислување и состојба
на духот“ (Ryzhan, 2012). Оттука,
не изненадува што, речиси, сите
анкетирани лица посочија дека нив -
ното вработување во странство за
нив имаше големо вли јание врз
духовниот развој. Некои од нив по-
сочија дека тоа придонело за из-
дигнување на личната свест и за
подобро осознавање на личниот
потенцијал. Ова е случај и кај два -
та пола, но жените повеќе отколку
мажите посочија дека миграцијата
придонела за подобрува ње на нив -
ната еманципација и инс пирирала
дополнителен личен развој:

„Знаете, почнав да се гледам
себеси со други очи. Сфатив дека

ex pect that migrancy will enable
them to increase their financial and
material wellbeing, women, in addi-
tion to that, hope to change their so -
cial status and sometimes even the
whole way of life (Tyury uka no va,
2011).

A leitmotif in the Ukrainian public
discourse on migration issues is the
idea that „the idea behind leaving
abroad for earning surpasses mere
mercantile considerations as it is a
matter of spirit“ (Ryzhan, 2012). The -
refore, it is no suprise that practi-
cally all our responders found their
experience of international employ-
ment significant for their personal
spiritual development. Some of them
noted that it gave them an opportu-
nity for self-awareness raising and
for better understanding their indi-
vidual potential. This is true for both
genders, but women more often
than men noted that migrancy and
trans nationalism inspired more self-
esteem and further personal deve -
lop ment:

You know, I started seeing my-
self in a different light. I understood:
I can do it! I began to believe in my-
self. You see, what was I before going
abroad? I sat still at home, didn’t go
anywhere, not alone at least, didn’t
know anything but my native town. 
I was … a sort of a „non-mover“. So,
when I left abroad for earnings for
the first time I was heavily concer -
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мо жам да успеам. Започнав да ве-
рувам во себе. Што бев пред да за -
минам во странство? Седев така
дома, не излегував никаде (барем
не сама), не познавав никого во мо -
јот роден град. Бев на еден начин...
,некој кој не се дви жи’. Така што,
кога заминав за првпат во стран-
ство, бев многу загрижена дали
ќе успеам? Но, сега немам страв
од непознато то – веќе сум сигур -
на: силна сум и ќе успеам!“ (Тат ја -
на, професионален психолог, која
често патува во Москва и Киев да
работи како негувателка на деца).

Некои жени кои работеле во Ру-
сија, заминале од страв дека за нив,
како жителки на мали провинциски
гратчиња во Украина, нема да има
можност да бидат дел од елитниот
московски живот, но се покажа ток -
му спротивното – таа можност не
само што им беше укажана, туку им
отвори и нови хоризонти од аспект
на норми на ин терперсонал на ко-
муникација и унапредување на по-
стојните вредности:

„Во Москва видов како луѓето
МО ЖАТ да живеат! Излезе дека
не кои луѓе навистина живеат
така како што си мислев – а не
верував дека тоа е можно, освен
на филм или во бајки, но сега со
свои очи видов како живеат луѓе -
то од високата класа. Сега имам
сосема по ина ква претстава за
тоа како МОЖЕ да се живее и како
МОРА да се живее. Сега гледам на

ned weather I would be able to suc-
ceed. But now I do not fear the un -
 known. I know for sure: I am strong
and I will succeed!» (Tatyana, a pro-
fessional psychologist commuting to
Moscow and Kyiv to work as a child-
minder).

Some women who worked in
Russia intimated that to them as
residents of Ukrainian small provin-
cial towns, the possibility to witness
daily life of elite Muscovites, their
employers, opened new horizons in
terms of both patterns and stan-
dards of consumption as well as
norms of interpersonal communica-
tion and enhancement of existential
values:

In Moscow I’ve seen how peo-
ple CAN live! It turned out that some
people can live that way! I thought
it was possible only in fairy tales or
in movies, but there I could witness
myself how VIPs lived. Now I have
a different idea about how one CAN
live and how one MUST live. Now I
see life differently and I want a lot
more from it (Ga li na, a domestic wor -
ker in Moscow).

A man who had worked at a low
-skilled position at a Portu gu ese
enterprise said that from time to
time he offered to his administra-
tion some technical ideas which
enab led the intensification of the
production process. This made him
gain the respect of his colleagues,
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нештата со поинакви очи и ба рам
многу повеќе од животот!“ (Га  ли -
на, куќна помошничка во Москва).

Еден човек кој работел нискок-
валификувана работа во една фир -
ма во Португалија ни кажа дека по-
 времено на својата управа £ по-
сочувал некои технички идеи со кои
се интензивирал процесот на про-
изводство. Тоа не само што го на -
пра вило почитуван од колегите, туку
му се отвориле вратите и за кари -
ер но напредување и за поголемо
подигнување на самодовербата и
поголем оптимизам во иднина.

Културни 
и естетски дивиденди

Многумина од анкетираните
тру довата миграција ја гледаат не
само како стратегија за обезбеду-
вање на економска и материјална
добросостојба, туку и како можност
да го ви дат светот, да постигнат по -
висок жи вотен стандард, да ја из-
дигнат својата културна свест. Во
оваа смисла, карактерот на соци -
јалните дивиденди беше засегнат
не само од родовата при пад ност,
туку и од општествено-културниот
контекст на секојдневниот живот
на мигрантот. Повеќето жени кои ра -
ботеле во медитеранските зем ји
(Италија, Грција, Јужна Фран ци ја),
посочија дека когнитивниот ас  пект
на нивниот живот бил повеќекратно

made his career advancement pos -
sible and raised his self-esteem, and
inspired him with optimism for the
future.

Cultural 
and esthetic dividends 

Labour migration was perceived
by many responders not only as a
strategy to secure economic and
ma terial wellbeing, but also as a
possibility to see the world, to ac-
cess new standards of life, to raise
their cultural awareness. In this re-
spect the character of SD was af-
fected both by the gender de ter-
 minant and by the socio-cultural
context of migrants’ daily life. Many
women who worked in the Mediter-
ranean (Italy, Greece, Southern Fran -
 ce) confessed that their life there
gave them the possibility to learn
family culture and traditions of host
societies, to master advanced tech-

165

Алиса В. Толстокорова Alissa V. Tolstokorova



унапреден – им се отвори можност
да научат семејни традиции и кул-
тура на општествата во кои рабо-
теле, да ги усовршат напредните
технологии на управување со до-
маќинствата, да научат нови на-
чини на подготовка, готве ње и кон -
сумирање на традиционал ни јаде -
ња, да ја пробаат медитеранската
кујна, и сл. Една од испитаничките
ни одговори: 

„На почетокот, кога јас и же -
на  та кај која работев ја поставу-
вавме масата да јадеме, некои
ра  боти ми изгледаа чудно. На при -
 мер, не знаев што да £ одговорам
кога ќе ме прашаше дали 100 гра -
ма шпагети за мене се доволни
за ручек. Од каде да знам? Нико-
гаш така не сум мерела – прет -
ходно сум мерела само со ла жица.
Бев многу изненадена. Зна ете,
пред да се сварат шпаге тите таа
прашуваше за да знае колку точно
шпагети да зготви, за да не оста -
нат. Ама, од каде да знам колку
точно хра на ми е до вол но? Ние во
Украина не правев ме така – нико-
гаш не сме ја мере ле храната
пред да ја готви ме... ако нешто
останеше од ру че кот, ќе го ста-
вевме во ладилникот, за вечера
ќе го стоп левме, и немаше про-
блем. И јас £ одговорив: ,Добро,
нека биде 100 грама’. Ми ги ста -
ви во чинијата и тогаш сфатив
дека нема да ми биде доволно!
Сфа тив дека ќе ста нам од ма-

nologies of household management,
to learn new ways of procession,
cooking and consumption of tradi-
tional meals, to taste Mediterra nean
cuisine, etc. One responder related
the following about her discoveries
in this area:

At first when I and my woman-
employer were laying the table I
took some things very personally,
because they were very strange to
me. For example, I did not know
what to answer when she asked me
if 100 grams of spaghetti was enough
for me for lunch. How could I know?
I have never measured it that way.
I used to measure it by spo ons… I
was bewildered. You see, before
boiling spaghetti she had to make
sure how much exactly she had to
put in to have no leftovers! But how
could I know exactly how much
food I needed not to feel hungry?
We are not used to such things in
Ukraine. At home I never weight
food before cooking… If something
has left over for dinner from lunch I
put it in the fridge and just heat it
the next day. Well, I tell her: „OK, let
it be 100 grams“. She put it on my
plate and I realized that it was too
little! I realized that I had to leave
the table hungry. But I was too shy
to ask for another helping. Gosh!
What a greedy person! Counting
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сата глад на. Но, не ми беше срам
да побарам репе те. Господе Боже!
Колку скржа ва личност! Да го брои
секое парче од шпагети те! Но,
потоа сфатив дека таа не е скр -
жава, туку кај нив е таква тради-
цијата на готвење. Нивно пра -
ви ло е дека храната мора да се
зготви и да се изеде СВЕЖА! Ни -
што не смее да остане, нема
топлење на храната која оста -
на ла од вчера. Ако е храната од
вчера, нема да ја ја дат. Никако!
Веднаш ќе ја фрлат, без разлика
дека е добра за јаде ње! Тоа е она
што го научив од неа. Иако поми -
на многу време и јас веќе не рабо-
там таму, ми ос та на навика та
да ги мерам шпа ге ти те пред да
ги зготвам! (Полина, куќна помош-
ничка во Италија.

Истовремено, постои мислење
дека жените од Украина кои рабо-
тат во Италија прифаќаат „вештач -
ки работи“:

„Да, тие готват само на ита-
лијански начин, носат дома куп го-
тови тестенини, пијат „лимон -
чело“ и „ама рето“ на италијански
начин, читаат модни списанија на
италијански, па дури имат и секс
на италијански начин, откако во
своите педесетти години откри -
ле некои целосно нови начини на
секс, за кои претходно не зна -
еле“ (Аndrukhovych, 2011).

Истовремено, повеќето од анке-
тираните кои работеле во Мос ква ја
потенцираа можноста да ги приме-

every piece of spaghetti! But later I
understood that it was not her greed,
but a tradition of cooking. Their rule
is that food has to be cooked to be
eaten ONLY fresh! No leftovers, no
heating! If a food stayed for a day,
she would not eat it. Never! She
would immediately through it away
even if it were still quite good to eat!
This is what I learned from her. And
although it’s been a long time since
I had moved away, I continued to
weight spaghetti before cooking it!
(Polina, a cleaning lady in Italy).

At the same time, there is a pre-
vailing opinion that Ukrainian women
working in Italy take over „every-
thing superficial“:

«Already, they cook only in the
Italian way, fetching back home
tons of ready-made „pasta“, they
drink limoncello and amaretto in
the Italian way, read glamour week -
lies in Italian and even make sex in
the Italian way, having discovered
in their fifties some entirely new
forms of sex whereof they had no
idea in their past life“ (Аndrukho-
vych, 2011).

Meanwhile, the majority of re-
sponders who worked in Moscow
emphasized the possibility to imple-
ment their cultural aspirations. Some
of them told that they managed to
realize their long-cherished dream
to access cultural treasures of the
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нат своите културни аспирации.
Некои од нив ни кажаа дека успе -
але да го оства рат својот долгого-
дишен сон – да пристапат до кул -
турните богатства на главниот град
на Русија и своите слободни дено -
ви да ги поминуваат во раз гле дува -
ње на градот. Една жена посочи
дека многу сакала да оди во театар
и додека била во Москва ја кори-
стела буквално секоја можност да
оди на претстави. Во разговорот
таа ги посочи естетските впечатоци
од сво ите омилени претстави и тоа
го кажуваше со многу возбуда.
Уште еден од анкетираните, инаку
предавач на еден од универзите-
тите, разведен, татко на две деца,
се вработил во Мос ква на работно
место со ниски квалификации, за
да може да ја плаќа алиментаци -
јата за своите деца. Тој кажа дека
редовно одел на концерти на сов -
ре  мена и класична му зика и со гор-
дост ни ги раскажа кон цертите на
кои присуствувал благодарејќи на
стек натите врски со музичарите во
главниот град на Русија. 

Понатаму, други две испитанич -
ки одговорија дека можноста да се
работи во Москва за нив била при-
вилегија за збогатување на нивно -
то ду ховно искуство. Кога имале
сло бодно време, ги посетувале
све тите места во Русија, оделе во
цркви, се соција лизирале со пра-
вославните верници. Еден маж ис-
питаник, кој работел во градежниот
сектор во едно предградие на Мос -

Russian capital and spent their
days-off in sight-seeing. A woman
said that she was a passionate
about theatre and while in Moscow
she used every opportunity to at-
tend theatre performances. During
the interview she spoke enthusias-
tically about the esthetic impres-
sions of her favorite plays. A res -
pon der, who is a lecturer at a pro -
vin cial University and a divorced fa-
ther of two, employed in low-skilled
job in Moscow to be able to pay the
paternity allowance to his children,
said that he regularly attended con-
certs of modern and classical music.
Being interviewed, he proudly spoke
about the performances he man-
aged to attend due to connections
he had made among musicians in
the Russian capital. Two female re-
sponders emphasized that they were
lucky to work in Moscow and enrich
their spiritual experience. In their
free time they familiarized them sel -
ves with sacred places of Russia,
visited churches and cloisters, so-
cialized with Orthodox believers. A
male informant working in the con-
struction sector in the suburb of
Mos cow said that he had benefited
from the opportunity to access a
wide range of spiritual and philo-
sophical literatures which he could
not even dream about in his small
town in Ukraine. He spent all his free
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ква, ни одговори дека му била пру-
жена можност за пристап до широк
спектар на духовна и фило зоф ска
литература за која можел само да
сонува во малото гратче во Укра -
ина, од коешто доаѓа. Целото свое
слободно време го поминувал во
читање и пишување, а за време на
викендите одел на пазарите за кни -
ги во Москва за да си ги купи оми-
лените книги. 

Некои од жените кои работеле
во Германија, одговорија дека она
што го научиле била почитта кон
семеј ните вредности и личните
пре ферен ци на своите роднини.
Едната од нив рече дека била во-
одушевена од вештината на некои
Германци на креативен начин да
го организираат и поми нат време -
то со семејството. Откако се врати -
ла дома, се обидела истото ова
искуство да го примени и со сво ите
роднини. Уште еден анкетиран маж
кој работел во Шпанија ни одгово -
ри дека научил нови начини како
да го поминува времето и го посо -
чи родовиот аспект на ова иску-
ство. Со оглед на тоа што многу
сакал риболов, го научил „шпан-
скиот“ начин на ловење риби. Нај -
пр вин одел на риболов само со
дру гарите, но по некое време му
се придружиле и други членови на
семејството – наскоро тоа негово
хоби се претворило во омилен на -
чин како заеднички да го помине
времето со своето семејство.

time reading and during the week-
ends commuted to Moscow book
markets to buy his favorite books.

Some women working in Ger -
ma ny emphasized that they had
learned about respect to family val-
ues and how to appreciate perso -
nal preferences of their relatives.
One of them said that she had been
impressed by the skills of some
Ger man nationals to organize and
spend family free time creatively.
Upon returning home she tried to
convey this experience with her own
kin. A male interviewee working in
Spain also said that he had learnt
new ways of pastime and pointed
to the gender aspect of this experi-
ence. Being fond of fishing he lear -
ned and enjoyed the secrets of
„Spa nish way of fishing“. At first he
was fishing mainly with his male
friends, but after a while other fam-
ily members started joining him and
eventually it became a favorite way
of joint family leisure. 

A gender specificity of SD can
be seen in a story of a man who wor -
ked on a construction sites in Poland
in mid 1990-s:

„While working there I learned a
lot. I watched how they do things
and tried to remember everything,
whatever they did differently from
us. I liked the way they built houses
in Poland, both their technologies,
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Родовата специфичност на со-
цијалните дивиденди произлегува
од приказната за еден човек кој ра-
ботел на градежни места во Пол-
ска, во средината на деведесет -
тите години:

„Додека работев таму, научив
многу. Гледав како ги прават ра-
ботите и се обидов да запаме-
там сè – сè она што тие го пра -
ват поразлично од нас. Ми се до-
паѓаше како градат куќи во Пол-
ска – нивната тех нологија, вра-
 ботените кои се ангажирани во
процесот на градба, организаци -
јата, планирањето и логистика -
та. Сите овие нешта беа пои-
 накви, но тоа е добро! Во Полска
навистина имаше што да се на -
учи. Повеќе ми се допаѓа нивниот
начин на градење, во споредба со
нашиот, и затоа си ветив дека
веднаш штом ќе заработам до-
волно во Полска, ќе имам своја
куќа, ќе се вратам дома и ќе ја из-
градам куќата на ист начин како
во Полска. Таму научив многу и
сега знам како да постапувам“.

Истовремено, некои од мигран-
тите (особено оние кои работат се-
зонска работа или незаконски пре-
 стојуваат во тие држави) забеле-
жале дека тие, практично, немале
можност да се запознаат со кул-
турните богатства на земјата во
која престојуваат. Живеејќи во „ен-
клави“ и работејќи од 14 до 20 часа

the staff they use for construction,
the organization, planning and logi -
stics. All these are different, but it’s
really good! There was much to learn
in Poland. I prefered their way of
doing things in construction to ours.
And I pled ged to myself that as soon
as I earned enough in Poland to have
my own house I would go back home
and build the house myself in the
Polish way. I learned a lot there and
know how to do it“.

Meanwhile, some migrants, es-
pecially those who commuted for
seasonal work or lived in the hosting
countries illegally, noted that they
practically had no opportunities to
familiarize themselves with cultural
treasures of recipient nations. Living
in enclaves and working from 14 to
20 hours per day they spent all their
time and energy on work. Even when
they could afford some time to rest
they had no energy to go outdoors
and preferred to stay home fearing
the police. This is based on a story
told by a man who currently works
in Australia, but who before had spent
a long time wandering in Europe in
search for work:

„When I worked in Spain, my sis -
ter sent e-mails to me, asking: „How
is Spain? Where have you been
sightseeing? What have you seen?“.
But what could I see? I could go now -
here nor see anything in Spain. I
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на ден, го поминувале целото свое
време и ја трошеле целата енерги -
ја на работа. Дури и да мо желе да
си дозволат малку одмор, немале
енергија да излезат и да прошета -
ат, па заради тоа повеќе сакале да
останат дома, а и од страв од по -
ли цијата. Ова е куса приказна рас-
кажана од еден човек кој работел
во Австралија, но пред тоа, поми-
нал мно гу време во потрага по ра-
бота низ државите на ЕУ:

„Кога работев во Шпанија, се-
стра ми ми испрати емаил, со пра -
шање: ,Како е во Шпанија? Успеа
нешто да видиш, да посетиш?
Што си посетил?’ Но, што можев
да ви дам и посетам. Не мо жев ни-
каде да одам, ниту неш то да ви -
дам во Шпанија. Бел ден не гледав
додека бев на работа, а не, пак,
да одам да посетам не ш то. Ста-
нувавме наутро во 4 ча сот, набр -
зина нешто ќе појадев ме и потоа
право на поле! А, имаше многу
долг пат до таму. Половина час
за ручек, не повеќе од тоа, и пак
на работа. Кога вечерта ќе се
при береш во твојата барака, мак -
симално си изморен и сакаш само
да си легнеш. За ка кво разгледу-
вање зборува сестра ми? А, дома,
во мојата земја, си те мислат дека
ние сме тука дојде ни да уживаме
во убавините на Шпанија и дека
само одиме по театри и музеи!
Колку наивно!“

Сепак, ваквите приказни не беа
вообичаен одговор на сите анкети-

could not see daylight while work-
ing, leave alone going sightseeing.
At 4 am we had to get up, have a
snack for breakfast and then - onto
the fields! But you see, you need to
be the first to get there. It is a long
way to go. Half an hour for a snack
for lunch - no more, and again hard
work. When at last you get back to
your barrack for the night, you are all
exhausted and dream only about
your pillow. What sightseeing was
she talking about? But you see,
there at home, they think that all we
do here is enjoying ourselves and
going to theatres and museums!
How naïve!“ 

Nevertheless, these kind of sto-
ries were not very common and were
told only by male responders, con-
cerning mainly the initial stage of
their migrancy, when people were
not yet adjusted to realities of daily
life abroad, and had neither the ne -
ce ssary experience nor appropriate
living conditions enabling pastime.
On the one hand, it may be attribu -
ted to gender specificities of male
employment and often inappropri-
ate conditions of their daily life. On
the other hand, it may attest to higher
adaptability and communication
skills of women, their emotional flex -
ibility and due to that, to their agency
to integrate more effectively into a
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рани, а ако беа истите, ги раскажу-
ваа само машките испитаници и
тоа во почетната фаза од нивното
мигрира ње, додека уште не се при -
лагодени на реалноста на секој -
дневниот живот таму и без било
ка кво искуство. Од една страна, ова
може да се припише на родовите
специфики на машките работ ни
ме ста и, најчесто, несо одветните
услови на нивниот секој дневен жи -
вот, од друга страна, пак, тоа може
да биде знак за високото ниво на
прилагодливост и вештини на кому -
никација на жените, нивната емо-
тивна флек сибилност и, заради тоа,
нивни от стремеж повеќе да се ин-
тегрираат во странската средина.
Во таа сми сла, културно-естетските
и духовни дивиденди на мигранти -
те од Украина имаат или позитивно
или нула значе ње и истите само
релативно се дефинирани од родо-
вата детерминанта. 

Дивиденди на вредностите, 
ставови кон светот и 
граѓански дивиденди

Разговорите со работниците - го -
с ти од Украина, покажуваат дека
нивни от мисловен склоп темелно се
транс- формирал од искуството како
мигранти. Тие развиваат поголема
самосвест, поголеми амбиции и, што
е најважно, иницијативност и проак-
тивност. Ова е потвр дено со резул-
татите од истражувањето кои пока -

foreign environment. Therefore, cul -
tural-esthetic and spi ri tual dividends
of Ukrainian mig rants may have ei-
ther positive or zero significance and
are defined by gender determinant
only relatively. 

dividends of values 
and world-views 
and civic dividends 

 Interviews with Ukrainian guest
workers showed that due to mig -
rancy their mentality underwent
profound transformations. They de-
velopped higher self-confidence,
ambitions, and most importantly,
initiative and pro-activeness. This
was confirmed by research findings
showcasing that even throughout
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жуваат дека дури и во првите годи -
ни од економските реформи искус-
твото од работата во странство им
овозможило на ма жите и на жените
да се стекнат со економска писме-
ност и да развијат вештини на упра-
вување (Мalynovska, 2004: 16). Ис -
куството со миграцијата во стран -
ство има клу чна улога и во личниот
развој на младите. Младите Украин -
ци кои работеле во странство, има -
ат по ак тивен став кон животот, пове-
ќе се потпираат врз самите себе и
економски се независни. Тие, исто
така, повеќе се одговорни за својот
живот и за животот и добросостојба -
та на луѓето кои им значат, поседу-
ваат подобри вештини за „прежи -
вување“ кои се неопходни за упра -
ву вање со нивните проблеми, без
притоа да бараат помош и под дрш -
ка од роднините, од заедницата или
од државата. Меѓународното искус-
тво силно се одразува врз ставот кој
за светот околу себе го имаат миг-
рантските работници, ги проши рува
нивните културни хоризонти и ин-
теркултурната свест, им овозможува
откривање на нова култур на реал-
ност, ги зголемува вештините за ја -
зик и комунициање, ја промовира
политичката писменост и одговор-
ност. Во таа смисла, социо-  лош ките
истражувања покажуваат дека Ук-
раинците кои имаат искуство од ра-
ботење во Руската Федерација има -
ат цел да гласаат за политичари чии-
 што изборни програми се насочени
кон потесна соработка со Русија и

the first years of economic reforms
the experience of foreign employ-
ment enabled both women and
men to obtain economic literacy and
to develop managerial skills (Мaly-
novska, 2004: 16). The experience
of international migration plays a
crucial role in personal develop-
ment of youth. Young Ukrainians who
have the experience of foreign em-
ployment expose more active life
position, higher self-reliance and
economic self-sufficiency, strong er
responsibility for their own lives and
well-being of their significant others
than their non-mobile coevals. They
have better survival skills neces-
sary to manage their problems by
themselves, not relying on help and
support of relatives, community or
the state. For example, the number
of young Ukrainian labour migrants
from rural areas who referred them-
selves to this group, outscored other
categories of youth in 2,5 times
(SIFY, 2004: 66). Furthermore, in-
ternational experience makes a
strong impact on the world-view of
migrant workers, expanding their
cultural horizons and intercultural
awareness, enabling the discovery
of new cultural realities, increasing
linguistic competence and commu-
nication skills, promoting political lit-
eracy and responsibility. Thus, so -
ciological polls show that Ukraini-
ans with the experience of employ-
ment in the Russian Federation tend
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подобра ин  теграција на Украина во
Комонвелтот на Независни Држави.
Истовреме но, оние кои има ат искус-
тво од работење во ЕУ, покажуваат
склоност да ги поддр жуваат оние
политич ки партии кои се залагаат за
интеграција во ЕУ и НАТО (SIFY,
2004: 66).

Социјалните дивиденди и соци -
јал ните дознаки немаат само пози-
тивни, туку и негативни ефекти.
Не кои сметаат дека овие две нешта
се одговорни за засилувањето на
материја лизмот и индивидуализмот
кај мигрантите работници (Levitt,
2004). Ваквиот став е потврден и со
актуелното истражување – по вра-
ќањето во Укра ина мигрантите нај -
често покажуваат поголема почит
кон финансиските и материјални
вредности, во споредба со нивните
роднини, што под разбира намалу-
вање на емо тив ната поврзаност со
нивните нај блиски роднини, разво -
ди, и слично.3 Ова е показател дека
мигрантите го испраќаат во Укра и -
на она што се нарекува „ликвиден
модернизам“ (Bauman, 2000), заед -
но со своите кревки човечки односи.

Во оваа смисла, резултатите од
ова теренско истражување се согла -
суваат со тврдењето дека кул тур на -
та размена создава услови за
„про мена на вредностите“ (Appadu-
raj, 1986) за лицата вклучени во тој
процес. Тоа покажа дека граѓански -
те дивиденди кои ги стекну ва ат ми -
грантските работници ја зго ле му ва-
ат нивната политичка свест и јавна

to vote for politicians whose elec-
toral programs promote the agenda
of close cooperation with Russia
and better integration of Ukraine into
the Commonwealth of Independent
States. Meanwhile, those who have
experience of working in the EU de -
monstrate a tendency to support
political parties aimed at the EU in-
tegration and NATO membership
(SIFY, 2004: 66).

Yet, SD and similarly SR, can
have not only positive, but also ad-
verse effect. Some hold them re-
sponsible for fostering materialism
and individualism among migrant
workers (Levitt, 2004). This observa -
tion was confirmed by current re-
search, attesting that upon their re -
turn to Ukraine migrants often show
more respect to financial and mate-
rial values than to their kin, which
entails lessening of emotio nal ties
with their closest relations, dissolu-
tion of marriages and divorces3. This
may show that mig rants remit to
Ukra ine the attributes of „liquid mo -
dernity“ (Bauman, 2000) with its frail
human relationships. 

Hence, findings of current field
research concur with the claim that
cultural exchange creates conditi -
ons for „value shift“ (Appaduraj, 1986)
for people involved in exchange
practices. It showed that civic divi-
dends acquired by migrant workers
enhance their political awareness
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активност, опш те стве  на зрелост и
граѓанско учество. Сепак, дивиден-
дите кои се од не су ваат на нивниот
став кон светот може, исто така, да
бидат нега тив ни, со оглед на фак-
тот дека тие придонесуваат кон про -
длабочува ње на осаменоста и оту-
 ѓувањето од семејството кое оста-
нува во Украина, а за тоа придоне-
сува и географската оддалеченост.
Родовата припадност тука има мало
значење.

and public activity, social maturity
and civic participation. Yet, their
world -view dividends may also have
a negative value given that they
contribute to deepening loneliness
and alienation from families left be-
hind in Ukraine, bolstered by great
geographical dis tance. The role of the
gender parameter in this regard is
of low significance.
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3 Според Националниот институт за стра-
тешки студии (NISS, 2011: 14-15), во 2007
година, во Украина (во споредба со 1995
година, како година на масовни миграции),
нема промени во вкупниот број на разводи
– 3,8% на 1.000 луѓе. Истите се зголему-
ваат во регионите кои се најзасегнати со
миграцијата. Во регионот Ивано-Франкивск
има зголемување од 2,5% на 3%, во Черив -
ци од 3,3% на 3,8%, во Темопил од 2,1% на
3,1%. Особено е голема динамиката на
раз води кај руралното население кое ак-
тивно учествува во трудовата миграција:
во 1995 година таа изнесуваше 1,9% на
1.000 лица, а во 2007 година, 2,7%. Сепак,
овие неповолни статистики не се одраз на
целосноста на проблемот бидејќи голем
број на раздвоени семејства не бараат офи -
цијално развод заради отсуство на еден од
брачните другари.

3 According to the National Institute for
Strategic Studies (NISS, 2011: 14-15) in
Ukraine overall in 2007 as compared to
1995 as a year of en masse migration, the
total of divorces did not change and made
3,8 % per 1000 people. Meanwhile, in the
regions most affected by migration their
total number tangibly increased. In Ivano-
Frankivsk region it increased from 2,5 %
to 3 %, in Cherivcy - from 3,3 % to 3,8, %,
in Ternopil - from 2,1 % to 3,1 %. Especi -
ally high is the dynamics of divorces
among rural population, which is actively
involved in labour migration: in 1995 it was
1,9 % per one thousand, in 2007 - 2,7 %.
Yet, even this grave statistics does not re-
flect the whole scope of the problem as
long as many separated families do not
claim the divorce officially due to the ab-
sence of one of the spouses. 



Социјални дивиденди 
за здрав начин на живот 
и однос кон здравјето

Генерално, постои верување
дека кога ќе бидат изложени на по-
здрава средина во земјите во кои
работат, мигрантските работници
ги менуваат своите ставови кон на -
чинот на живот и развиваат пого -
ле ма свест за здрав начин на жи -
вот и поздрави животни навики.
Ова е во согласност со согледува-
њата дека мигрирањето ги менува
секојдневните навики на луѓето и
тоа на начин на кој мигрантите раз -
виваат свест за животот околу нив,
за стратегиите што ги прифаќаат и
реализираат, промената на нивна -
та перцепција за машкиот и женски -
от род, за симболите и материјал-
ните атрибути (Аbashyn, 2012).

Истовремено, влијанието на ме -
ѓународното искуство врз ставовите
кои ги имаат мигрантите за здрави -
от на чин на живот не е секогаш про-
гресивно. Најпрвин, повеќето од нив
работат во земји во кои здравиот
начин на живот не е приоритетен во
менталниот склоп на луѓето (на при-
мер, во: Русија, Полска, Че ш ка). Вто-
ро, со оглед на тоа што нај често ста-
нува збор за работници со непри -
јавен престој, кои многу често рабо -
тат во нехумани услови карактери-
стични за енклавите во кои работат
мигрантите, работниците најчесто

Social dividends 
of healthy way of life 
and attitude to health 

It is generally believed that being
influenced by a healthier environment
in the countries of work, migrant wor -
kers change their attitude to physical
practices, develop higher awareness
towards healthy way of life, acquire
more responsible patterns of physi-
cality and reduce health-hazardous
habits. This complies with the obser-
vation that migrancy changes daily
practices of people, being manifes -
ted in the way the movers develop
awareness about the world around
them, the stra tegies they adopt and
realize, the chan ges in their percep-
tions of masculinity and femininity,
symbolic and material attributes
(Аba  shyn, 2012).

Meanwhile, the impact of inter-
national experience on migrants’ at-
titudes to health issues is not always
progressive. Many of them work in
the countries where healthy life has
not yet become a priority of public
mindset, for instance in Russia,
Poland, Czech Republic. Secondly,
being usually unregistered workers,
toiling in sweatshop and residing in
inhuman conditions of immigrant
enclaves, guest workers often do not
experience any pressure regarding
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не чувствуваат никаков притисок од
нивното милје да се грижат за сво -
ето здравје. Обрат но, пак, тие може
да развијат многу ште тни навики
како стратегија за отпор од стресот
или заради притисокот од нездра-
вото опкружување карактери стично
за нивните енкла ви. Поранешниот
инженер Катери на, која работела
како хигиеничарка во Москва, го ра -
с кажува сво ето искуство. Нејзините
цимерки (вкупно осум, по потекло
од истиот град како и Кате рина) во
трисобниот стан, кој го изнајмувале
заедно, секој викенд редовно орга -
ни зира ле забави, на кои консумира -
ле сосема нездрава хра на и алко-
хол. Ова за нив бил најдобар начин
да се релаксираат по напорната ра-
ботна недела. За Катерина, која не
пиела алкохол, која се грижела за
својата диета и префе ри рала поци-
вилизиран начин за опуштање, како
што се прошетки и читање, ваквиот
начин на забава бил целосно непри-
фатлив. Но, се пак, нејзините високи
стан дар ди за секојдневниот живот
биле „напас тву вани“ од нејз ините
ко лешки кои пове ќе сакале добра
храна, отколку ду хов ни вредности.
Заради ова, доаѓа ло и до кон флик -
ти, што се одразило врз емо тивното
здравје на Катерина:

„Замислете како изгледаше
тоа: не само што пиеја без грани -
ца, туку и готвеа некои јадења и
зачини кои никогаш не би ги ни по-
гледнала – ужасно нездрави! Цр -
ниот дроб тоа никако нема да ми

the need to take care of their own
health. On the contrary, they may
develop pernicious habits as a
stress-resistance strategy or under
the pressure of unhealthy environ-
ment in enclaves. Thus, an ex-en-
gineer Kateryna, who worked as a
domestic cleaner in Moscow, spo ke
about this kind of experience. Her
neighbors in a three-room apart -
ment which she rented with eight
other women from her natal town,
used to arrange regular week end
parties rich with unhealthy food and
alcohol. For them, it was the best
way to relax after a hard working
week. For Kateryna, who was an al-
cohol abstainer caring about her
diet and preferring more civilized
ways of leisure by way of sightsee-
ing and reading, this way of pastime
was unacceptable. Yet, her high
stan dards of daily life were mocked
by her colleagues, who pre ferred
good food to spiritual values. This
entailed collisions and made a sali -
ent impact on Kateryna’s emotional
health:

„Just fancy that: in addition to
hard drinking they cooked this fat
staff with spices which I would never
even look at, since it is awfully un-
healthy! And my liver will never bear
it! Mere cholesterol! While my GP
told me that this was exactly what I
had to abstain from if I wanted to be
healthy. It goes without saying that
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го издржи! Сто проценти холес -
те рол! Лекарот ми рече дека ток -
му од овие работи треба да апс-
тинирам ако сакам да го одржам
здравјето. Се разбира дека ги от-
фрлив сите нивни покани за вакви
забави и како резултат на тоа не
наоѓавме заеднички јазик, што по-
времено резултираше со пробле ми.
Со текот на времето, овие кон-
фликти толку ме исцрпија, што
им пишав на моите деца дома:
,Драги деца, ве молам да ме спаси -
те од овој пекол! Не можам повеќе
да издржам вакво измачување!’“.

Оттука, не е изненадување што
резултатите од истражувањето кои
се однесуваат на здравствената
состојба на мигрантите од земјите
по распадот на Советскиот Сојуз
(што ги вклучува и Украинците), во
Чешката Република покажуваат
дека, во споредба со локалното на-
селение, мигрантите консумираат
значително повеќе алкохол и ци-
гари. Во интервју за еден украински
весник, еден млад еми грант, на оваа
тема го кажа следното: 

„Дознаките во Украина ги ис -
цр пуваат и ги убиваат луѓето.
Некои ста  ну ваат и алкохоличари.
Еве, кажете ми како може да ап-
стинирате од пиење ако зарабо -
ту вате доволно да купите 80
лит ри вино дневно? Да не забора-
виме дека најчесто таму се сами,
без семејство и дека организира -
ат пијанки секоја втора ве чер. Ед -
наш ме замолија да му правам дру -

I rejected all their invitations to
these parties… As a result, we could
not find common language and
came to grips from time to time.
Eventually, these collisions exhaus -
ted me so much that I wrote back
home to my children: „My dear kids!
Please, take me away from here! I
can’t stand these tortures any more!“

Therefore, it is no surprising that
the research findings on the health
conditions of post-soviet migrants,
including Ukrainians, working in the
Czech Republic showed that com-
pared to the local population mig -
rants consume tangibly more al co-
hol and tobacco. In his interview for
a Ukrainian newspaper, a young
male migrant said the following:

„Remittances to Ukraine ex-
haust and kill people. Some even
become alcoholics. OK, tell me,
how can one abstain from drinking
if he earns enough to buy 80 liters
of wine per day? People often stay
all alone, without families, and they
arrange drinking parties every other
night. Sometimes I was asked to
accompany somebody to Western
Union to send money home, be-
cause people wanted to make sure
that they would be able to fetch it
safely there, and not spend it all on
the way. And I did bring many of
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штво на еден човек до Вестерн
Унион за да испрати пари до дома
затоа што сакаа да бидат сигур -
ни дека навистина и ќе ги испра -
ти и дека нема да ги истроши по
пат. И, го носев до таму како да е
мало дете, затоа што мораше
така“. (Kosynska, 2008).

Емигрирањето влијае не само
врз ставовите во однос на здрав-
ствените стандарди, туку и врз фи-
зичкото и пси хичкото здравје на
ми грантите. Едно истражување во
Транскарпатија покажа дека тру-
довите мигранти че сто се соочува -
ат со конкретно нарушување на
здравствената состојба заради ни-
скоквалификуваната работа која
најчесто се извршува во опа сни
услови, под притисок, и сл. (Lakiza-
Sachouk, 2001). Ова го потвр дија и
разговорите со стручни лица. Не -
кои од нив посочија дека, иако миг-
рантите ја сметаат добрата здрав -
ствена состојба како предуслов за
успешно вработување во стран-
ство, има многу докази дека голем
број од нив „закачиле“ сериозни
здравствени нарушувања откако
мигрирале. Во едно социолошко
ис тражување на жени од Украина
кои работат во Италија (Zhino chi
perspektyvy, 2003), 37,86% одгово-
риле позитивно на прашањето дали
се соочиле со било ка кви нарушу-
вања на здрав јето додека работе -
ле во странство, 6,80% потврдиле
дека имале одредени здравствени
нарушува ња, додека 8,2% од же-

them there, as if they were small
kids“ (Kosynska, 2008).

Migrancy makes an impact not
only on attitudes to health stan-
dards, but on the actual state of mi-
grants’ physical and mental health
too. A survey in Transncarpathia sho -
wed that labour migration often en-
tails tangible deterioration of guest
workers’ health resulting from their
low-skill work, often in sweat labour,
in hazardous conditions and under
pressure, etc. (Lakiza-Sachouk,
2001). This was confirmed by expert
interviews. Some of them conten -
ded that although migrants regard a
good health condition as a prerequi-
site to successful employment ab -
road, there is a plethora of evidence
that many of them develop serious
health disorders in migra ncy. In a
sociological poll of Ukrainian women
working in Italy (Zhinochi perspek-
tyvy, 2003) 37.86% of res ponders
gave a positive response to the
ques tion if they had experienced
any health disorders throughout their
work abroad, 6.80% confirmed insig -
nificant health disorders and 8.2% of
women reported cases of sexual ha-
rassment. Experts noted that many
females had developed serious gy-
necological diseases resulting from
the change of climate, living condi-
tions and work environment in addi-
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ните пријави ле дека биле жртви на
сексуал но вознемирување. Екс-
пертите потенцирале дека голем
број жени започнале да страдаат
од сери озни гинеколошки болести
заради промена на климата, усло-
вите за живот и работа, покрај не-
здравата стресна ат мосфера за -
ради работа „на црно“. Ова беше
потврдено во разговорите со пре-
тставнички на женските невладини
организации:

Експерт 1: <…> „Како резул-
тат на промената на климата,
емотивниот стрес и други фак-
тори, голем број жени започнува -
ат да страдаат од гинеко лош ки
нарушувања <…> Ние имавме една
клиентка која се врати од Италија
и ни раскажа дека се вратила за -
тоа што лекарот во Италија £
рекол дека ќе заболи од рак ако
про должи да работи во Италија
<…> Ако жените во странство ра-
ботат без документи, тие нема -
ат здрав ствено осигурување и се
наоѓа ат во лоша состојба. На при-
мер, сопругата на брат ми работе -
ше таму нелегално и мораше да се
врати дома за лекување, при што
лекарот £ кажа дека ако сака да
поживее, подобро е да остане дома,
затоа што ако се врати во Ита-
лија, здравствената состојба може
да £ се влоши“.

Анкетарот: Колку има вакви
случаи?

tion to unhealthy emotional atmos -
phere of undocumented labour. This
was illustrated in an interview with
representatives of a women NGO:

Expert 1: <…> Due to the change
of climatic environment, emotional
stress and other factors many women
develop gynecological disorders <…
> We had a client who had come
back from Italy. She said that she had
had to come back home because in
Italy the doctors had told her that if
she went on working there she could
develop cancer <…> If women work
abroad undocumented, they have
no health insurance and their situ-
ation is dreadful. For instance, my
sister-in-law worked there illegally.
She had to get back home to have
a medical treatment and her doctor
told her that if she wanted to live
longer, she’d better stay home, be-
cause if she went back to Italy her
health could deteriorate. 

Interviewer: Are there many
cases like that?

Expert 2: Yes. <…> I had an-
other client who came back home
from Italy some years ago because
she had a car accident, but had no
health insurance. She had to spend
all her savings earned there on sur-
gical operations. And since she
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Експерт 2: „Има и други. <…>
Имав, исто така, една клиентка
која се врати од Италија пред не-
колку години затоа што имала со-
обраќајка, но немала здрав стве но
осигурување. Сите пари што ги
за работи ла таму ги потро ши ла
на хирур шки интервенции и би деј -
ќи по оваа случка таа не е повеќе
во состојба да работи, не маше
друг избор освен да се вра ти во
Украина и тоа без скр ше на пара“.

Уште повеќе, мигрирањето про -
воцира нови болести кои се карак-
теристични само за мигранти те. На
при мер, жените кои се враќаат од
работа во Италија често развиваат
т.н. „италијански синдром“, што е нов
израз кој се однесува на симптоми
како што се: депресија, параноја,
агорафобија, неможност за адапти-
рање во општеството и други пси -
хи чки нарушувања (Prok has’ko,
2006). Хигиеничарките често стра-
даат и од болести на ’рбетниот
столб заради кревање тешки пред -
мети, и сл. Долгото отсуство од дома
и „расцепканоста“ на се меј ство то
подразбира небезбедни сексуални
партнери кои имаат теш ки после-
дици врз репродуктивното здравје
на мигрантот. Истражувањата во
по веќе земји од светот покажуваат
дека мигрантите обично имаат по-
ризични сексуал ни односи и пови-
соки стапки на сексуално прено-
с ливи болести и СИДА, во споре д -
ба со оние кои не одат во стран-
ство, до дека жените имаат по голе  -

could not work any more, she had
no choice but to come back home
to Ukraine. And she came back
penniless».

In addition, migrancy causes new
migrant diseases. Women who came
back from earnings in Italy often de -
velopped the so-called „Ita lian syn-
drom“, a recent term coined to desig -
nate such symptoms as depres-
sion, paranoia, agoraphobia, aso-
cial behavior and other mental dis -
orders (Prok has’ko, 2006). Wo men
-domestics often develop spinal dis-
orders moving on their own their
bed-ridden clients. Long absence
from home and a „fragmented“ style
of trans national family life entails
unsafe sexual partnership which
may have salient consequences on
migrant’s reproductive health. Re-
search throughout the world shows
that migrants usually have more
unsafe sexual relations and higher
rates of sexually transmitted dis-
eases and HIV than non-movers.
Women have higher rates of these
health disorders than men (Deco -
sas et al, 1995; Liu et al, 2005; Se -
vo yan, Agadjanian 2010). This is
es pecially challenging for women
working in the countries where
abor tions are forbidden, for instan -
ce in Poland and Portugal, which
are key target countries of Ukrain-
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ма стап ка на вакви здравствени на-
рушувања во спо ред ба со мажите
(Decosas et al, 1995; Liu et al, 2005;
Sevoyan, Agad janian 2010). Ова осо-
бено е предизвик за жените кои ра-
ботат во држави во кои е забранет
абортусот (Полска и Португалија, на
пример), а кои се најчести земји во
кои работат Украинците. Науче ни на
репродуктивната слобода дома,
жените од Украина се соочуваат со
недостапноста на нивните репро-
дуктивни права. Повеќето од нив жи -
веат во тие земји без своето семеј -
ство и сексуални партнери, но не се
во можност да се ослободат од не-
саканата бременост, кога тоа е пот -
реб но. За тоа, тие се ре ша ваат на не -
легални и небезбед ни аборти ра ња,
што често резулти ра со нару шу  ва -
ње на репродуктивното здравје.

Од аспект на здравјето и здра-
виот начин на живот, социјалните
дивиденди на мигрантите (и мажи -
те и жените) често имаат негатив -
на вред ност, во комбинација со ро-
довите специфики.

Дивиденди во однос 
на родовата еднаквост

Една од карактеристиките на
социјалните дивиденди кај жените
мигранти е промената на нивниот
мен тален склоп во однос на родо-
вите прашања и промената на нив -
ниот родов идентитет. Изложе но ста

ian labour migration. Ukrainian wo -
men, being used to reproductive
freedom at home, have to face in-
accessibility of their reproductive
rights. Many of them live in hosting
societies without families and have
sexual partners, but are not in posi -
tion to get rid from unwanted preg -
nancies when necessary. The re fo re
they have to resort to illegal and re-
spectively unsafe abortions often
entailing reproductive health disor-
ders.

Hence, in terms of health and he -
althy way of life the social dividends
of migrants, both women and men,
frequently have a negative va lue
combined with gender specificities.

gender 
equality dividends

One of varieties of migrant wo -
men’s SD is the change of their
gender mentality and the transfor-
mation of their gender identity. The
exposure to more egalitarian gen-
der cultures of the recipient nations,
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на култури во кои родовите се ед-
накви, прифаќањето на економ-
ската слобода и свеста за мож но-
 ста самостојно да се донесуваат
одлуки во семејството, создаваат
промени во општествените улоги и
ги издигнуваат индивидуалните ро -
дови стандарди на жените мигран -
ти. Ова ни дава право да заклучи -
ме дека позитивните ефекти од
искуството на жените како мигран -
ти се акумулирањето на „дивиден -
ди во однос на родова та еднак -
вост“, како механизам за трансфор -
мација на нив ниот родов идентитет,
заради подемократските „ро дови
етички кодек си“ во државите во кои
престојуваат. Со ваквиот заклучок
се согласуваат и екс пер ти те со кои
разговаравме.

„Жена која работи во земјо дел -
ството заработува малку, а ра-
боти многу. Од тие причини, кога
се менува контекстот во којшто
таа живее, кога ќе се нај де во ново
опкружување, имаме ме нување на
нејзините ставови и ментален
склоп. Жените кои се враќаат од
странство одбиваат да ја прифа -
тат реалноста на животот која
ја имале пред да мигрираат, по-
ради тоа што нивниот ментален
склоп претрпел про мени. Мигра-
цијата има голе мо влијание! По-
веќето од нив ќе се вратат дома
можеби не мно гу бо гати со пари,
но нивни от став кон животот
претрпува темелна трансфор-

the acquisition of economic free-
dom and the awareness about their
own decision-making power in the
family entail changes in the social
roles and power status, raise up in-
dividual gender standard of migrant
women. This allows to assert that
the positive effect of women’s mig -
ratory experience is the accumula-
tion of „gender equality dividends“ as
a mechanism of their gender iden-
tity transformation due to the more
democratic „gendered codes of
ethics“ in hosting societies. This ob-
servation was maintained by expert
interviews. 

„A woman working in agriculture,
works hard, and earns little. This is
why when the context chan ges, when
she finds herself in a new environ-
ment, she has her attitudes changed
and her mentality chan ged. Women,
who come back from, refuse to ac-
cept the realities of life they had had
before <migration>, because their
mindset has chang ed. It does make
an impact! Most of them come back
home not very rich, but their attitude
to life is transformed. They manage
to survive even in sometimes hope-
less si tuati ons. They want to be free
when they come back home“. (Ex-
pert in migra tion issues from a public
research institute). 

In this interview the expert refers
to the experience of rural women,
thus confirming the findings of the
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мација. Тие успеваат да опста-
нат дури и во ситуации кои из-
гледаат безнадежни. Сака ат да
бидат слобод ни кога ќе се вра-
тат дома“. (Експерт по мигра-
циски прашања од јавен институт
за истражување).

Во ова интервју, експертот пра -
ви осврт на искуството на жени од
рурални средини, со што се потвр -
дуваат резултатите од истражува-
њето, според кои има транс фор-
мација на родовата свест кај овие
жени во вид на „тивок револт“ и не-
подготвеност да се прифати сво -
јата подредена позиција (Tolstoko-
rova, 2009 b). Резултатите од терен-
ското истражување, исто така, пока-
жуваат дека менувањето на мен -
тал ниот склоп во однос на родови -
те прашања се случува кај жени од
сите возрасти и од руралните и ур-
бани средини. Не изненадува фак -
тот дека, додека работат во стран -
ство, младите жени се прилагоду-
ваат на кодексот за родова еднак-
вост мно гу побргу и поефикасно во
споредба со нивните постари се-
стри. Ова вли јае и врз нивните стра -
тегии за стапување во брак, од ас-
пект на поголема селективност и
поголеми барања од потенцијал-
ните брачни партнери. Еден од екс-
пертите овој тренд го нарекол „ро -
дова револуција“ кај жените од Ук -
ра ина. Трансформацијата на све -
 ста за родовите прашања ги засега
дури и жените кои работат во тра -
ди ционални општества, како што е

research demonstrating transforma -
tions of gender consciousness of
rural women in the form of a „silent
revolt“ and unwillingness to accept
their disadvantaged position (see
Tolstokorova, 2009 b). Yet, the re-
sults of current field research show -
ed that transformations of gender
mentality affect females of all ages,
both urban and rural. No surpris-
ingly, while working abroad young
women adapt themselves to a gen-
der egalitarian code of ethics quick -
er and more efficiently than their se -
nior sisters. This often affects their
marriage strategies in terms of high -
er selectivity and higher demands to
prospective marriage partners. One
expert identified this trend as a „gen -
der revolution“ among Ukrainian
women. Transformations of gen der
consciousness affect even women
working in such traditional societies
as Russia. It may be attributed to
the fact that women who leave for
earnings abroad generally have
higher incomes than their husbands
left behind. This incites the transfor-
mation of gender relations, bolsters
the enhancement of modern gender
values and attitudes, promotes the
decline of traditional gender stan-
dards and norms while enabling the
modernization of gender regimes
on the post-socialist space overall
(Tyryukanova, 2011).
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Русија. Тоа може да се припише на
фактот дека жените кои заминува -
ат на работа во странство генерал -
но имаат повисоки примања од соп-
ругот кој останал во земјата. Сите
овие нешта подразбираат транс-
формација на родовите односи,
модернизирање на родовите вред-
ности и ставови, намалување на
традиционалните родови стандар -
ди и норми и, истовремено, поголе -
ма модернизаци ја на родовите ре-
жими во постсоцијалистичките др -
жави (Tyryuka nova, 2011). 

Од друга страна, како последи -
ца на менувањето на концептот за
родовите вредности, жените миг-
ранти че сто се соочуваат со кон -
фликт во однос на традиционал -
ните вредности дома, кои се „не-
пријателски“ расположени кон нив.
Нивниот сопруг и род ни ните не се
расположени да ја при фатат но-
вата улога на жената – жена со од-
редена моќ и позиција во семеј -
ството и домаќинството. Ова може
да доведе до сценарио кое често
се забележува кај семеј ства та во
Русија – економската слобода на
жената не значи и поголема родова
еднаквост во семејните односи но,
од друга страна, ја води кон тоа да
прави стратегии со кои ќе се зајакне
авторитетот на сопругот, со цел да
се зачува семејство то (Mescherkina,
1999: 142). Со други зборови, при-
фаќањето и пов тор ното поставува -
ње на принципите на родова ед-
наквост во соглас ност со европски -

However, as a result of this gen-
der values reconceptualization, mi-
grant women find themselves in a
conflict with the traditional environ
at home, hostile to their new „gen-
der display“. Their husbands and
kin do not welcome women’s new
roles as providers with respective
power positions in the family and
the household. This may give rise
to a scenario noted in Russian fam-
ilies, whereby the economic freedom
of a woman does not entail more
gender egalitarian relations in the
family, but conversely, induces her
to design conspiracy strategies to
bolster her husband’s authority, ne -
cessary to preserve the family (Mes -
cherkina, 1999: 142). That is, the
adop tion and reconceptualization
of gender equality principles by mi-
grant women in compliance with
European existential values, does
not entail the modernization of gen-
dered daily practices in their fami-
lies. This contradicts the process
noted in mixed marriages of post-
soviet women and their European
husbands (Kasymova, 2010). 

As a result women get into a
„gender trap“ (Zakharov, 2012) of
worldview controversies which ag-
gravate „migrant women’s reverse
cultural shock“ (Tolstokorova, 2010
b) upon return back home. One wo -
man commented it in this way:
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те егзистенцијалисти чки вред ности
од страна на жени те мигранти, не
значи и мо дернизација на секој -
дневната родова пракса во нивните
семеј ства. Ова е спротивно на про-
цесот забележан кај мешаните бра-
кови на постсоветските жени и нив -
ните сопрузи од европските др жави
(Kasymova, 2010). 

Како резултат на тоа, жените
„вле туваат во родова стапица“ (Za-
kharov, 2012), која се состои од кон -
тро верзи кои го зајакнуваат „ре верс -
ниот културен шок на жените мигран -
ти по нивното враќање дома“ (Tol sto -
korova, 2010 b). Еве како една од же-
ните коментираше во врска со ова: 

„Радоста во првите денови од
враќањето дома по работата во
странство, многу бргу е потис-
ната од чувството дека ,ти си
странец меѓу своите’. Ние сме
како птици исфрлени од своите
гнезда. Додека сме биле во стран -
ство, животот тука си имал свој
тек. Децата пораснале и се оса -
мо стоиле, родителите остаре -
ле, пријателите и колегите, исто
така, се отуѓиле. Изгледаме како
да зборуваме различни јазици и не
се разбираме еден со друг”.

Во таа смисла, „родовото сал -
до на миграцијата“, спротивно на
финансиското, е негативно за же-
ните. Нивната родова инвестиција
во меѓуна - родното искуство како
жени и сопруги кои се единствени -
те кои создаваат за своето семеј -
ство и кои носат двоен товар од,

„The initial joy of coming back
home from abroad is very soon re-
placed by a feeling that you are „a
stranger among your kin“. We are
like birds thrown out from the natal
nest. During our travels abroad life
here had continued. Children had
grown up and detached, parents had
grown old. Friends and colleagues
had settled and their lives had chan -
ged. We seem to be talking differ-
ent language, not being able to un-
derstand each other“.

Therefore, the „gender ratio of
migration“, in contrast to the finan-
cial one, turns to be negative for wo -
men. Their gender investments into
transnationalism as mothers and
wives, who are sole providers for
their families and who bear the do -
uble burden of traditional male roles
in addition to their traditional female
duties, do not bring respective gen-
der dividends. Conversely, they trans -
form into „new forms of dependen -
cies leading to disempowerment“
(Petro zziello, 2011: 56). 
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инаку традиционалната машка
уло га (ако ги ставиме на стра на
традиционалните женски должно-
сти), не резултира со соодветни
ро дови дивиденди. Обратно, тие
се претвораат во „нови видови на
зависности кои водат кон исчезну-
вање на стекнатата еманципација“
(Petro zziello, 2011: 56). 

Заклучоци

Оваа студија ги потврди согле-
дувањата дека заработувањето во
странство не е крајна цел на миг-
рантите, туку повеќе е како инстру-
мент за акумулација на општест-
 ве ниот капитал. Овие социјални
придобивки секогаш не се прене-
суваат назад, дома во Украина, туку
често самите мигранти ги користат
за индивидуален развој и добро-
состојба. За да може некако да се
означат овие производи на интелек -
туалното, културното и социјалното
учење од жи ве ењето во странство,
се јавува концептот на „социјални
дивиденди“ кој е поинаков од кон-
цептот „социјални транс фер/соци-
јални дознаки“, во смисла на функ-
ционалност. Клучниот критериум
за разграничување помеѓу соци -
јал ните дивиденди и социјалните
трансфери е корисникот на истите:
дали станува збор за лице то кое
заработува или за заедницата која
ги прима истите. Во случај на со-
цијалните дознаки, корисник е оп-

Conclusions

This study confirmed the obser-
vation that making earnings abroad,
to migrants is not the ultimate goal,
but rather a tool for accumulation of
social capital. These social gains are
not always transferred back home to
Ukra ine, but are often used by mig -
rants themselves for individual de-
velopment and wellbeing. To desig -
na te these products of intellectual,
cultural and social learning obtained
via migrancy, current work offers the
concept of „social dividends“ as dis-
tinct from that of „social transfers“/
„social remittances“ in terms of func-
tionality. The key criteria of distinc-
tion between SD and SR is the be -
ne ficiary of the transnational social
capital: whether it is an earning indi-
vidual or a recipient community. In
the case of SR it is their recipient so-
ciety, community or family who ben-
efit by migrants’ social capital acqu -
ired abroad. For example, a Ukrai ni -
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штеството кое ги при ма, заедни-
цата или семеј ството. На пример,
лице од Украина кое работело во
земјоделскиот сектор во Шпанија и
кое научило нови тех нологии за ра-
ководење и преработ ка, по враќа-
њето дома го инвестира ова знае -
ње во покрену вањето на сопствен
бизнис. Успехот на овој бизнис ово -
зможува при стојно ниво на прихо -
ди за неговото семејство и за него-
вото опкружување. Во таа смисла,
корист од пренесувањето на меѓу-
народно стекнатото знаење има
семејство то и заедницата на миг-
рантот, што овозможува истите да
се идентификуваат како соци јални
дознаки.

Истовремено, кога станува збор
за социјалните дивиденди, миг-
рантот е оној кој лично има корист
од она што го научил за време на
работата во странство, и најчесто
тој практично нема можности да го
инвестира дома вака стекнатиот
социјален капитал во социјален
про - фитабилен бизнис. На при-
мер, ако ми грантот кој го споме-
навме пого ре, по враќањето од Шпа-
 нија не отво ри приватна фирма,
туку го инвестира стекнатото зна -
ење во натамошно факултетско
образование по агрономија, тогаш
може да зборуваме за социјални
дивиденди на мигрантот. 

Разговорите со клучните факто -
ри во процесите на миграција од
Укра ина укажаа на разграничување -

an, who worked in the farming sec-
tor in Spain and learned there new
technologies of subsistence proces-
sion and management, after coming
back home invested this knowledge
into launching a private enterprise.
Having proved a successful venture,
it supplied the family with a decent
income and the neighborhood with
required farming products. Therefo -
re, it was the mig rant’s family and
community who benefited from the
transnational know ledge transfer
which allows identifying it as social
remittances.

Meanwhile, in the case of social
dividends, it is a migrant alone who
benefits individually by the social
learning through migrancy, most
often in view of absence of practical
possibilities to invest this transna-
tional social capital into a socially
profitable business at home. For
example, if the above migrant upon
returning home from Spain failed to
start a private enterprise, but man-
aged to invest the knowledge gained
abroad into a University degree in
agronomy, then it is possible to speak
about migrant’s SD.

The interviews with the key ac-
tors of Ukrainian migratory process
allowed to distinguish the inventory
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то помеѓу социјалните дивиденди и
нивните родови специфики. Тука се
мис ли на: социјални дивиденди за
личен раст и развој, кул турно-естет -
ски и духовни соци јални дивиден -
ди, социјал ни дивиденди за здрав
начин на живот, за родова еднак-
вост, граѓански социјални дивиден -
ди, социјални дивиденди за егзи -
стенцијални вредности, и сли чно.
Од истражувањето се дојде до за-
клучок дека природата на социјал-
ните дивиденди понекогаш е пре -
детерминирана од родовиот пара-
метар. Од една страна, тоа е зара ди
фактот што миграцијата ја зајакна
традиционалната распределба на
родовата улога во општеството. Како
што беше потенцирано во извешта -
јот на Омбудсманот на Укра ина, во
странство мажите најчесто работат
како: градежни работници, технича -
ри, возачи и водоводџии, додека
жените најчесто работат како: хиги -
еничарки, во фабрика, негувателки
на стари лица, танчар ки во кабаре,
и сл. (Омбудсман на Укра ина, 2003).

Родовите специфики на врабо-
тувањето на мажите и жените го
пре  дефинираат различниот кон-
текст на нивното секојдневно иску-
ство и различните професионални
приоритети. Од друга страна, пак,
ова го потенцира различниот ка-
рактер на социјалните дивиденди
кај двата пола – жените мигранти
многу често го обезбедуваат соци -
јалниот капитал на домаќинства та,
што е предефинирано од спе ци -

of SD and to spotlight their gender
specificities. These cover SD of per -
sonal growth and development, cul -
tural-esthetic and spiritual SD, SD
of healthy way of life and attitude to
health, gender equality SD and ci -
vic SD, SD of existential values and
worldviews. The research findings
showed that the nature of SD in some
instances may be predetermined
by a gender parameter. On the one
hand, it owes to the fact that migra-
tion enhanced traditional distribu-
tion of gender role models in soci -
ety. As was highlighted in the report
by the Ombudsman of Ukra ine, men
generally work abroad as builders,
technicians, drivers and plumbers,
while women are more often em-
ployed as office cleaners, factory
workers, elder-carers, caba ret dan -
cers, etc. (Ukraine Ombudsman,
2003).

On the other hand, gender spe -
ci ficities in the employment of wo -
men and men predefine different
contexts of their daily experiences
and different professional priorities.
In turn, this underpins the divergen -
ces in the character of SD by two
genders. Thus, migrant women most
often secure the social capital of
home-makers, which is predefined
by the specificities of their employ-
ment in domestic services. Mean-
while, men working mainly in con -
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struction and industry, benefit by the
opportunity to access new industrial
technologies and advanced mana-
gerial methods of post-industrial eco -
no mies, etc.

As follows from this and other
studies, after migrants come back
home this non-material transnati -
onal capital serves to convey the
mechanisms of socio-cultural  cha -
nge not solely in transnational fam-
ilies, but in Ukrainian society at large.
Yet, the process of SD investments
into national economy is often rela -
ted to serious challenges to their
owners due to unfavorable condi-
tions for small business in Ukraine.
Many responders noted that at some
stage of their migratory cycle they
made a decision to come back home,
invest their financial and social cap-
ital into a private enterprise and re-
sume living with their families in
Ukra ine on earnings made abroad.
However, after a while they realized
that they were unable to withstand
criminalized bureaucratic procedu -
res, blocking their entrepreneurship
zeal at the initial stage. As a result,
their migratory cycle exten ded and
volunteer returnees had to resume
their migratory trajectories following
the „transnational return“ pattern
(Kleist 2012), i.e. moving back and
forth between their country of resi-
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фиките на нивното вработување
во домашните услуги, а мажите
(кои најчесто работат во градеж-
ништвото и индустријата) имаат
корист од можноста за пристап до
нови индустриски технологии и на-
предни методи на индустриската
економија.

Како што произлегува од оваа
и од другите студии, по враќањето
дома овој нематеријален капитал
стекнат во странство служи да ги
пре несе механизмите на соци јал -
но-културната промена во Укра и -
на. Процесот на инвестирање на
социјалните дивиденди во нацио-
налната економија често е повр -
зан со сериозни предизвици со кои
се соочуваат лицата кои ги поседу-
ваат овие дивиденди поради непо-
волното опкружување за мали би-
 з ниси во Украина. Многу од испи-
таниците укажаа дека во некој мо-
мент од работењето во странство
тие одлучуваат да се вратат дома,
да го инвестираат својот финанси -
ски и социјален капитал во приват -
на фирма и да продолжат да живе-
ат со семејството во Укра ина. За
жал, по некое време, тие ќе уви дат
дека не можат да ги издр жат кри-
миналните бирократски проце дури
кои ја блокираат нивната претпри-
емничка иници јатива уште на са-
миот почеток. Како последица од
ова, нивниот миграциски циклус
про должува, а лицата кои добро-
волно се вратиле во Украина тре -
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dence and origin and hol ding a
Western citizenship rather than re-
turning home once and for all. An il-
lustrative instance of this pattern is
the above story of ICT expert Alex -
an der, who had to return back to
the UK after he had failed to defend
his successful business from crim-
inal Ukrainian raiders.

Hence, the process of invest-
ment of both social and financial
transnational capital may be related
with even greater challenges than
the process of their earning. This is
why they seldom transform into so-
cial remittances used for the benefit
of the whole society. Despite that,
the accumulation, documentation
and conceptualization of this expe-
rience is crucial for the understand-
ing of the impact this capital makes
on behavior and world-views of mi-
grant population as well as on so -
cio -cultural dynamics of the Ukra -
inian society at large. This is why
this issue should become a matter
of a comprehensive and in-depth
study in the nearest future.
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ба да продолжат со работата во
странство следејќи го така „маѓеп-
саниот круг“ (Kleist 2012), т.е. тие
постојано се движат помеѓу држа-
вата во која работат и Украина и по-
седуваат државјанство на запад -
на та држава, наместо еднаш засе-
когаш да се вратат дома. Илустра-
тивен пример за ваквата тенден ци-
 ја е приказната на информатичарот
Александар (види погоре) кој мо-
раше да се врати во Велика Брита-
нија откако не успеал да го одбра-
ни својот успешен бизнис од реке-
тарите во Украина. 

Процесот на инвестирање на
социјалниот и финансиски капитал
стекнат во странство може да го до -
ведеме во врска со дури и поголе -
ми предизвици отколку што тоа е
процесот на нивната заработка.
Тоа е причината зошто тие понеко-
гаш се тран сформираат во соци -
јални дознаки кои се користат за
добро на целото општество. И по-
крај сè, акумулирањето, документи-
рањето и прикажувањето на ова
ис куство е од суштинско разбира -
ње за ефектот кој го има овој капи-
тал врз однесувањето и ставовите
на мигрантите, како и врз опште-
ствено-социјалната динамика во
украинското општество. Токму по-
ради тоа, во блиска иднина ова пра -
шање треба да биде предмет на
сеопфатно и темелно проучување.

Алиса В. Толстокорова Alissa V. Tolstokorova



192

Ревија за социјална политика, год 6, бр. 10, Скопје, август 2013



193

Литература/References

Аbashin, S. (2012). „Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, трансна цио -
нализм [Central Asian Migration: Practices, local communities, trans nationalism]”. Этнографическое обо-
зрение [Ethnographic Review], No 4, pp. 3-13.

Andrukhovych, Y. (2011). „Герої нашого часу“ [Heroes of Our Time] TSN. Analitica. 2.8.2011. Online
URL at: http://tsn.ua/analitika/geroyi-nashogo-chasu.html.

Appaduraj, A. (1986). „Introduction: commodities and the politics of value”. In Appa durai, A. (ed.) The So-
cial Life of Things. Commodities in cultural perspective. Cambridge: Cam- bri dge University Press, pp. 3-63.

Bauman, Z. (2000). Liquid Mo dernity. Cambridge: Polity Press.

Chaloff, J. and Eisenbaum, B. (2008). International Migration and Ukraine. Council of Europe CDMG.
No 44 (Draft).

Decosas, J., F. Kane, J. K. Anarfi, K. D. R. Sodji and H. U. Wagner (1995). „Migra tion and AIDS“. The
Lancet, No 346, pp. 826-828.

Europe Without Barriers (2011). Documents security and migration policy: Assessments and rec-
ommendations of the international working groups for Ukraine. Kyiv. 

GFK Ukraine. (2008). The Contribution of Human Resources Development to Migra tion policy in Ukraine.
(Draft). Kyiv. Online URL at: http://www.etf.eu- ropa.eu/ pubшпmgmt.nsf/%28getAttachment%29/A00
CF64FCA5D200BC12574B90055DB51/$File/NOTE7WBHPM.pdf 

ІDSR NASU (2006). Людський розвиток а Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
(колективна науково-аналітична монографія) [Human Development in Ukraine: Possibilities and for So-
cial Investments]  Libanova, E. (ed.) Kyiv: Institute for Demographic and Social Research of the National
Academy of Sciences of Ukra ine.

Kasymova, S. (2010). „Расширяя границы: межэтнические и межконфессиональные браки в
постсоветском Таджикистане (на примере браков таджикских женщин с иностранцами) [Expanding
Borders: Interethnic and Interconfessional marriages in post-soviet Tajikistan (the case of marriages of
Tajik women with foreigners)]”. Laboratorium, No 3, pp. 126-149.

Kleist, N. (2012). Diaspora contributions to development and reconstruction in fragile situations.
DIIS policy brief. Copenhagen: Danish Institute for International Studies.

Кosynska, J. (2008). „В Україні, сину, ти робив би все це для своїх...“ [„In Ukraine, My Son, You’d
Do All This For Your Own People”] Україна молода [Young Ukraine], No 212. 12.11.2008. 

Kychak, O. (2011). „Закарпатки їдуть на заробітки слідом за чоловіками Портрет сучасного за-
карпатського мігранта [Transcarpa thian women go to work ab road following their husbands. A Portrait
of modern Transcarpathian migrant]”. Вся закарпатська правда [All the Transcarpathian Truth]. Octo-
ber 17. Online URL at: http://www.vsaprav da.info/publikacii/8967-zakarpatki-idut-na-zarobitki-uslid-za-
cho lovikami -portret-suchasnogo-zakar patskogo-migranta

Алиса В. Толстокорова Alissa V. Tolstokorova



Lakiza-Sachouk, N. (2001). „Трудова міграція, здоров’я мігрантів та стратегії побудови цивілізованого
демократичного суспільства в Україні [Labour Migration, Migrants’ Health and Strategies for the Development
of Democratic Society in Ukra ine]”. Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть
[Changes in Consciousness of the Ukrainian Society on the Turn of the New Millennium]. Kyiv, pp. 45-51.

Levitt, P. (2004). „Transnational Migrants: When «Home» Means More Than One Country”. Migration
Information Source. Migration Policy Institute. Online URL at: http://www.migrationinformation.org/feature/
display.cfm?ID=261.

Levitt, P. Lamba-Nieves, D. (2011). „Social remittances revisited”. Journal of Ethnic and Migration
Studies, vol. 37, No 1, pp. 1-22.

Liu, H., Li, X., Stanton, B., et al. (2005). „Risk factors for sexually transmitted dise ase among rural-
to-urban migrants in China: Implications for HIV/sexually transmitted disease prevention”. AIDS Patient
Care and STDs. No 19, pp. 49-57.

Makoviy, V., Teren, S. (2012) „Труднощі повернення. Українським гастарбайте рам важко адапту -
ва тися вдома [Exigencies of Returning Home: Challenges to Ukrainian guest workers adapting back home]”.
Український тиждень [Ukrainian Week] 27.8.2012. Online URL at: http://tyzhden.ua/Society/57 978

Маlynovska, О. (2004). „Зовнішня трудова міграція: виникнення проблеми та нинішнє становище
[External Labour Migration: The emer gence of the problem and current situation]”. Особливості зовніш-
ньої трудової міграції молоді у сучасних умовах [Specificities of External Labour Migration of Ukrainian
Youth]. Kyiv: Ministry of Ukraine o Family, Children and Youth, pp. 14-23.

Markov, I. (ed.). (2009). На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комлексного дослідження процесів
українсь кої трудової міграції (країни Європейського союзу а Рсійська федерація) [At the Crossroads.
Analytical Mate rials of a Complex Study of Ukrainian Labour Migration (EU Countries and Russian Fed-
eration)]. Lviv: Caritas – the Institute of Ethnic Studies of the Academy of Sciences of Ukraine.

Mescherkina, Е. (1999). „Биографии «новых русских»: гендерная легитимация предприниматель-
ства в постсоветском пространстве“ [Biographies of „New Russi- ans”: Gender Legitimating of Entrepre-
neurship on the Post-Soviet Spa ce. Гендерные исследования [Gen- der Studies], No 2, pp. 123-134.

Ukraine Ombudsman (2003). Report of on Rights of Ukrainians Citizens Abroad. Online URL at:
http://www.ombudsman.kiev.ua

Parliamentary Hearings (2006). Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи.
Рекомендації (Проект) [Equal Rights and Opportunities in Ukra ine: Realities and Perspectives. Rec-
ommendations (Draft)]. 

Petrozziello, A. J. (2011). „Femini zed Migration Flows”. Gender & Development, vol. 19, No 1, pp. 53-67.

Prokhas’ko, T. (2006). „Італійський синдром [Italian Syndrome]”. Українсько-польский інтер-
нет-журнал [Ukrainian-Polish Internet Journal]. 28.04.2006. Online URL at:http://www.ukraineoland.
com/u/publicystyka/publicystyka.php?id=4813

Ryzhan, I. (2012). „Заробітчанство: людський дефект і людська досконалість” [Zarobitchastvo: Hu -
man Defect ad Human Perfection] Credo. Католицький  часопис [Cre do. Catholic Almanac]. 12.03.2012
Online URL at: www.credo-ua.org/ 2012/03/60237

Sevoyan A., Agadjanian, V. (2010). „Male migration, women left behind, and sexually transmitted dis-
eases in Armenia”. International Migration Review, No 4 (2), pp. 354-375.

194

Ревија за социјална политика, год 6, бр. 10, Скопје, август 2013



195

Shushpanov, P. (2009). „Зовнішня трудова міграція населення регіону, a regiounu: соціально-
демграіфчний аспект (на матеріалах тернопільської області) [External Labour Migration of Regions’
Population. Socio-demogra phic Aspect (the case of Ternopil oblast)]”. Doctoral Dissertation. Kyiv: NASU,
Institute for Demographic and Social Research.

SIFY (2004). Сільська молодь України: Стан, проблеми та шляхи їх вирішення [Ukraine Rural
Youth: Situation, Challenges and Ways of Solution]. State Institute for Family and Youth. 

Tolstokorova A. (2009а). „Costs and Benefits of Labour Migration for Ukrainian Transnational Fam-
ilies: Connection or Consumption?”. Les cahiers de l’URMIS. Circulation migratoire et insertions écono-
miques précaires en Europe, No 12. Online URL at: http://urmis.revues. org/in dex868.html

Tolstokorova A. (2009 b). Multiple Marginalities: Gender Dimension of Ru ral Po verty, Unemployment
and Labour Migration in Ukraine. Paper presented at the FAO-IFAD-ILO experts workshop „Gaps, trends
and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: differentiated pathways
out of poverty”. Rome, 31 March - 2 April, 2009. Online URL at:

http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/Papers/17_March/Tolstokorova-final.pdf

Tolstokorova, A. (2010 a). „Care Economy and Current Crises: Consequences and Costs for Ukraine”.
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, vol. XIX, No 2, pp. 40-64.

Tolstokorova, A. (2010 b). „Where Have All the Mothers Gone? The Gendered Effect of Labour Mi-
gration and Transnationalism on the Institution of Parenthood in Ukraine”. The Anthropology of East Europe
Review (AEER). Special Issue „Gender in Postsocialist Eastern Europe and the Former Soviet Union”,
vol. 28, No 1, pp. 184-214.

Tolstokorova, A. (2012 a). „Of Women’s Bondage: Socio-Economic Effects of Labour Migration on
the Situation of Ukrainian Women and Family”. Acta Universitatis Sapientiae. Vol. 2, No 1. Social Analy-
sis. pp. 9-29. http://www.acta.sapientia.ro/ acta-social/C2-1/Social21-1.pdf

Tolstokorova, A. (2012 b). „The Woman and Sixpence: Gendered impact of remit tances on social
sustainability of Ukrainian transnational households” Analytical Journal. Vol. 5 (1). Migration and devel-
opment: the effects of remittances on education and health of family members left behind. Online URL
at: http://www.analyticalmk.com/ files/ 2012/02/Alissa%20V.%20Tolstokorova.pdf

NISS (2011). Tрудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. Аналітична доповідь.
[Labour Migration: Social Consequences and Ways to Give Feedback. Analytical Report]. Kyiv: National
Institute for Strategic Studies, pp. 14-15.

Tyuryukanova, E. (Ed.) (2012). Женщины-мигранты из стран СНГ в России [CIS Migrant
Women in Russia]. Moscow: Маx Press.

UN-INSTRAW (2007). Feminization of Migration. Working Paper 1. Santo-Domingo.

Zakharov, S. (2012). „Гендерная ловушка для японцев или кто наденет завтра свадебное ки-
моно? [Gender Trap for the Japanese or Who Will Put on the Wedding Kimono?]”. Демоскоп Weekly
[Demoscope Weekly], No 519 – 520. Online URL at: http://demoscope.ru/weekly/2012/0519/
zacharov01.php

Zhinochi perspekrtyvy (2003). Причина та наслідки роботи українських жінок в Італії [Deter-
minants and Consequences of Ukrainian Women’s Work in Italy]. Lviv (Unpublished report).

Алиса В. Толстокорова Alissa V. Tolstokorova



EVENTS, REVIEwS

Annual Convention 
of the European Platform 
Against Poverty 
and Social Exclusion, 
Brussels, 5-7 december 2012

The European Platform Against
Poverty and Social Exclusion is
one of the forerunning initiatives of
the Europe 2020 Strategy for smart,
sustainable and inclusive growth. It
was created in 2010 and establi -
shes the activities for attaining the
EU target for reducing poverty and
social exclusion by at least 20 mil-
lion till the year 2020. The Second
Convention of the European Plat-
form against poverty and social ex-
clusion was organized 5-7 Decem -
ber 2012, in Brussels. The objecti -
ve of the Convention was to ref lect
on the progress made towards achi -
 eving the goal of poverty re duc tion,
also serving as a Forum for consul-
tations for the coming Social Invest -
ments Packet.

At the first day of the Confer-
ence, in their opening remarks the
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НАСТАНИ, ОСВРТИ

Годишна конвенција 
на Европската Платформа 
против сиромаштија и 
социјална исклученост, 
Брисел, 5-7 Декември 2012

Европската Платформа против
сиромаштија и социјална исклуче -
ост е една од предводничките ини -
ци јативи на Стратегијата Европа
2020 за паметен, одржлив и инклу -
зивен раст. Таа беше креирана во
2010 година и ги поставува актив -
но стите за постигнување на ЕУ
целта за нама лување на сиромаш -
тијата или соци јалната исклуче -
ност за најмалку 20 милиони до
2020 година. Втората Конвензија
на Европската Платфор ма против
сиромаштија и социјална исклуче -
ност беше организирана од 5 до 7
Декември 2012 година, во Бри сел.
Целта на Конвенцијата беше да го
согледа прогресот направен кон
по стигнувањето на целта за нама -
лу ва ње на сиромаштијата, но исто -
вре  мено послужи и како форум за
консул тации за претстојниот Пакет
за социјални инвестиции. 
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На првиот ден од Конвенција та,
високите претставници на Европ -
ска та Комисија (Хозе Мануел Ба -
ро зо, Ла сло Андор, Херман ван
Ром пуј и дру ги) ја отворија Кон вен -
цијата порачувајќи дека и во усло -
ви на економска криза се пока жу ва
дека Европскиот социјален модел
не е мртов. Во про должение сле -
деа панелни работил ници на теми
како: Зајакнување на лицата во си -
ромаштија и социјална исклу че -
ност, Влијанието на економ ската
криза, Бездомиштво и слично. Вто -
риот ден беше фокусиран на ра бо -
та во паралелни работилници во
кои на мошне директен и прагма -
ти  чен начин се дискутираше за:
здрав ствените инвестиции, за ро -
до вата димензија на сиромашти ја -
та, за пос тигнување активна ин -
клу зија, и за е-вклучување. Заклу -
чоците од овие ра бо тилници беа
преточени во сумар ни заклучоци
кои се доставија до Европската
Ко мисија како алатка за креирање
на идните активности во споме на -
тите домени. Последниот ден фоку -
сот беше на министерската кон  -
фе ренција, на која присуствуваа и
одговараа на мошне директни и
про вокативни прашања од соци -
јалниот е домен, социјалните Ми -
ни стри од: Франција, Шведска, Ис -
ланд, Литва нија, Португалија, Дан -
ска, како и Ми ни стерката од Хр ват -
ска, како идна држава членка.

distinguished European Commis-
sion representatives (José Manuel
Barroso, László Andor, Herman van
Rompuy and others) sent the mes-
sage that even in conditions of eco-
nomic crisis it is obvious that the
European social model is not dead.
This part was followed by panel
workshops on topics such as: em-
powering persons in poverty and
social exclusion, the impact of the
economic crisis, homelessness etc.
The second day concentrated on
parallel workshops which, in a very
direct and pragmatic manner de-
bated on: healthcare investments,
the gender dimension of poverty,
achieving active inclusion and the
e-involvement. Workshop conclu-
sions were summarized and sent to
the European Commission to serve
as a tool in creating future activities
in the relevant fields. The last day
focused on the ministerial confer-
ence attended by ministers respon-
sible for social affairs from France,
Sweden, Iceland, Lithuania, Portu-
gal, Denmark, and Croatia as the
future member-state, and all of them
answered very direct and provoca-
tive questions pertaining to the so-
cial field.

Macedonia at this Convention
was represented by a delegation
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На оваа Конвенција од Македо -
ни ја присуствуваше делегација со -
ста вена од претставници од Ми-
ни стер ството за труд и социјал на по -
ли тика и Институтот за со ци јална
работа и социјална политика при
Фи лозфскиот Факултет во Скопје. 

composed of representatives from
the Ministry of Labor and Social
Policy and the Social Works and
Social Policy Institute at the Univer-
sity of Philosophy in Skopje.
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Завршна конференција
„Социјална инклузија и
човекови права во
Македонија“, 
Струга, Македонија

Во периодот од 10-12 декември
во хотел Дрим, Струга, Институтот
за човекови права „Лудвиг Болц ман“
ја организираше завршната Конфе -
рен ција во рамките на про ектот „Со -
ци јална инклузија и чове кови права
во Македонија“. На конференцијата
се спроведе ревидира ње на прет -
ходно усво ените ло кал ни Стратегии
за со ци јално вклу чу вање, социјална
зашти та и на малување на сиромаш -
 тијата 2011-2015 во партнерските
општини: Берово, Пехчево, Радо -
виш, Конче, Не готи но, Студени чани
и Чашка. Учество на нас та нот земаа
претстав ници од ЕЛС, институци ите,
граѓанските органи з ации и други ре -
левантни субјекти од наведените
општини кои прет ходно беа вклуче -
ни во про цесот на подготовка на
страте ги ите. Пред мет на ревидира -
ње беа ло кал ните акциони планови
за областите: социјално вклучува -
ње, социјална за ш тита и намалува -
ње на сиромаш тијата. 

Локалните стратегии беа под -
го твени со примената на  при с та-
 пот заснован на човекови права
(ПЗЧП) во процес на партици па тив -
но плани рање во текот на една го -

Final Conference 
on „Social Inclusion 
and human Rights 
in macedonia“, 
Struga, macedonia

Тhe Ludwig Boltzmann Institute
for Human Rights organized its
final Conference within the frame-
work of the project „Social Inclusion
and Human Rights in Macedonia“
from 10 to 12 December, at the Hotel
Drim in Struga. Conference partici-
pants revised the previously adop -
ted local Strategies for social inc-
  lu sion, social protection and po ver -
ty reduction 2011-2015 in partner-
ing municipalities of Berovo, Peh  -
cevo, Radovish, Konche, Negotino,
Studenichani and Cashka. Partici-
pants included representatives of
local self-government units, various
institutions, citizen organizations and
other relevant entities in the above
municipalities which were previously
involved in the strategy preparation
process. Local action plans in the
fields of: social inclusion, social pro -
tection and po verty reduction, were
subject of revision.

The Local strategies were prepa -
red through the implementation of
the Human Rights-Based Approach
(HRBA) in the process of par ticipa -
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дина, додека истите беа усвоени
во текот на 2011 година од страна
на Советите на Единиците на ло -
кал ната самоуправа, при што од
осо бено значење беше вклучу ва -
њето на претставниците на сиро -
машните и ранливите групи на гра -
ѓани во сите фази од процесот. По
усвојувањето на стратешките до ку -
мен ти во процесот на нивно спро-
ве дување активно се вклучија ло -
калните граѓански организации
пре ку кон кретни микро проекти раз -
 виени врз основа на самите стра -
тегии. Во оваа насока на учес ни-
ците на конферен цијата им беа
презентирани позитив ните прак ти -
ки во процесот на спроведу вање
на стратегиите и воспоста ве ната
соработка и координација поме ѓу
институциите на локално ниво.
Ос новањето на Дневни центри за
лицата со попреченост; обезбе ду ва -
ње на помош и нега за стари лица
во домашни услови со работ ното
анга жирање на невработени жени;
ра ботно ангажирање на ли цата со
попре ченост во заштита на живот -
на средина и складирање на от -
пад; отворање на канцеларија за
социјален работник во рурална
средина; ангажирање на невра бо -
тени жени во изра ботка на рако -
творби и промо вирање на турис-
тичките можности на општините;
спроведување на анали за на па -
зар на труд на локално ниво, се дел
од активностите кои беа пре зе ме -
ни во општините по усвојувањето
на локалните стратегии. 

tory planning within the course of
one year, and they were adopted
during 2011 by the local self-gov-
ernment municipal councils, whe -
reby particular emphasis was placed
on including representatives of the
impoverished and vulnerable gro -
ups of citizens in all sta ges of the
process. After the adoption of the
strategic papers in the process of
their implementation, local citizen
organizations took active part
through concrete micro pro jects de-
veloped on the basis of strategies.
Hence, conference participants
lear ned of good practices in the
strategies’ implementation pro cess
and the established cooperation
and coordination between institu-
tions at the local level. The estab-
lishment of day-care centers for
persons with disabilities, ensuring
help and care for the elderly in their
homes by hiring unemployed wo -
men; engaging people with disabil-
ities in the environmental protection
and waste management; opening a
social worker office in the rural en-
vironment; hiring of unemployed
women for handicrafts and promot-
ing tourist offer of municipalities;
conducting labor market analysis at
local level, all being only part of the
series of activities taken in munici-
palities after the adoption of local
strategies.
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Промоција на вториот
Национален Извештај 
за сиромаштија и социјална
исклученост во РМ, 
16 ти Октомври 2012, Скопје

Во функција на постигнување
кон ти нуитет и развивање на ана ли -
зите за сиромаштијата и со ци јал -
ната ис клу ченост во Македонија,
Македонската платформа про тив
сиромаш тијата (МППС) која е под -
држан од Институтот за човекови
права „Лудвиг Болцман“ - Истражу -
вачка асоцијација - Скопје (БИМ-
ФВ), го промовираше вториот Наци -
онален Извештајот за сиромаштија
и социјална исклу че но ст во РМ, кој
ги анализира полити ките, состој би -
те и предиз ви ците во доменот на
сиромаш ти јата и социјал ната иск -
лу ченост во Македонија кои беа ка -
ракте рис тични за 2011 година. Овој,
втор по ред Извештај, преку регио -
нална анализа дава увид во состој -
бите со сиромаштијата и со ци јал-
ната исклученост во РМ. Некои од
по значајните заклучоци кој овој Из -
вештај ги истакнува се:

1. Постоење на големи регио -
нал ни разлики во РМ во однос на
реги с трираните невработени. Така,
додека стапките на регистрираната
невра бо теност (пресметана според

Promotion of the second 
National Report on 
Poverty and Social 
Exclusion in macedonia, 
16th October 2012, Skopje

With the goal of attaining conti-
nuity and developing further pover -
ty and social exclusion analysis in
Macedonia, the Macedonian Plat-
form Against Poverty (MPAP) sup-
ported by the Ludwig Boltzmann
Hu man Rights Institute - Research
Association - Skopje (BIM-FV), pro-
moted the Second National Report
on Poverty and Social Exclusion in
Macedonia, which analyzes policies,
conditions and challenges in the
field of poverty and social exclusion
in Macedonia which were typical for
year 2011. This, second Report,
provides insight through regional
analysis, of the situation with pover -
ty and social exclusion in Ma cedo -
nia. Some of the more striking con-
clusions which this Report brings to
light are:

1. Existence of large regional
discrepancies in the Republic of
Ma cedonia as to the registered un-
employment. Thus, while registe -
red unemployment rates (accor ding
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податоци те од административни
из вори) во општините Струмица и
Прилеп се при лично високи и изне -
суваат околу 39% (на лицата од 20
до 64 години), истите вакви стапки
се двојно пониски во опш тините Ки -
се ла Вода и Струга – 18%.

2. Големи разлики во однос на
користењето на социјалната па -
рич на помош, но и сличности во од -
нос на ниската покриеност на ре-
гистри рани те невработени со со-
цијална парична помош во сите
региони. Стапката на покриеност
на домаќинствата со СПП варира
од ниска покриеност (4%) во опш -
тините Кисела Вода, Штип и Стру -
га, средна покриеност (7%-9%) во
Струмица, Велес и Прилеп, до ви -
со ка покриеност (17%) во Гостивар
и Куманово. Покриеноста на нев ра -
бо те ните лица со социјална па ри -
чна помош е прилично ниска во
целата држава, со исклучок на Гос -
тивар, Ку ма ново и Кисела Вода
каде меѓу 15%-20% од неврабо те -
ните се покри ени со СПП.

3. Ниска покриеност со старос -
ни пензии на лицара над 65 годи -
ни, во дел од регионите во РМ.
Со стојбите се најдраматични во
полошкиот и југозападниот регион
(односно во Гос тивар и Струга) каде
само 31%, одно сно 43% од ста ри -
те лица над 65 години се пок риени
со старосна пен зија. Вакви от тренд
посочува на исклученост од систе -

to administrative sources data) in
the municipalities of Strumica and
Prilep are rather high, around 39%
(for persons aged between 20 and
64), these rates are twice lower in
the municipalities of Kisela Voda
and Struga -18%.

2. There are striking differences
with regard to the use of welfare
payment, but also similarities in re-
gard to the low coverage of regis-
tered unemployed with welfare aid
in all regions. The coverage rate of
households with welfare varies from
low coverage (4%) in municipalities
of Kisela Voda, Shtip and Struga,
medium coverage (7% - 9%) in Stru -
mica, Veles and Prilep all the way
to high coverage (17%) in Gostivar
and Kumanovo. Coverage rate of
unem ployed with welfare payment
is rather low countrywide, with the
exception of Gostivar, Kumanovo and
Kisela Voda where between 15%
and 20% of the unem plo yed are
cove red with welfare.

3. Low pension coverage for per-
sons aged over 65 in part of the re-
gions of Macedonia. The situation is
most dramatic in the Polog and
South western Region (i.e. in Gosti-
var and Struga) where only 31%, that
is 43% of people over 65 are covered
with old - age pension. Such a trend
indicates exclusion from the social in-
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мот на социјал но осигуру вање кој
се темели на придонеси.

4. Недоволна вклученост на де -
ца та во основно образование во
одре дени региони. Така, иако во од -
редени општини постои висок оп -
фат од 90% до 92% (Струмица,
Ки села Вода), загрижувачки се про -
ценките со опфа тот во општи ни те
Гостивар и Струга, каде 78% од де -
цата на возраст од 5 до 14 годи ни
се вклучени во обра зов ниот процес.

Генерално оваа анализа има
цел да биде една алатка не само
на ло калните актери, туку и на на -
ци она л ните во креирање покон -
крет ни социјални политики, пона -
со чени согла сно проблемите кои
се идентифиувани во доменот на
невработеноста, социјалната заш -
ти та, и социјал но осигурување.

surance system which is based on
payment of contributions.

4. Lower elementary school atten -
dance rates in some regions. Though
in some municipalities the attendan -
ce rate is very high with 90% to 92%
(Strumica, Kisela Voda), the percent-
age in municipalities such as Gostivar
and Struga is worrisome since only
78% of children aged 5 to 14 are in -
vol ved in the education process.

Generally speaking, the goal of
this analysis is to serve as a tool
not only for local stakeholders, but
also for the national ones in creat-
ing more concrete social policies,
targeted based on identified regio -
nal problems in the fields of unem-
ployment, social protection and so -
cial insurance.
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