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Mirënjohje dhe Falënderime

Dëshirojmë të falënderojmë anëtarët e Ekipit të Bankës Botërore të Vendit te Maqedonisë nga të gjitha 
Praktikat Globale, Korporaten Financiare Ndërkombëtare (IFC), dhe Agjencine Shumëpalëshe të 
Garancive të Investimeve (MIGA), si dhe aktorët në IRJ të Maqedonisë (autoritetet qeveritare, think-
tanks, akademikët, organizatat e shoqërisë civile, përfaqësuesit e sektorit privat, partnerët e zhvillimit 
dhe mediat përfaqësues), të cilët kontribuan në përgatitjen e këtij Diagnostikimi Sistematik të Vendit 
(SCD). Ne u jemi shumë mirënjohës për mbështetjen e tyre.

Ekipi i SCD u drejtua nga Marco Antonio Hernandez Ore (Udhëheqësi i Programit dhe Ekonomisti 
kryesor) dhe Cesar A. Cancho (Ekonomist), nën drejtimin e përgjithshëm të Linda Van Gelder 
(Drejtoreshë Rajonale për Ballkanin Perëndimor), Marco Mantovanelli (Menaxher i Vendit për IRJ të 
Maqedonisë), Gallina A. Vincelette (Menaxhere e Praktikës, Makroekonomia, Tregti dhe Investime), 
Luis Felipe Lopez-Calva (Menaxher i Praktikës, Varfëria dhe Barazia), dhe Thomas Lubeck (Menaxher, 
IFC). Ekipi i SCD përfshinte: Ana Maria Oviedo, Ana Maria Muñoz, Montserrat Avila, Xinxin Lyu, 
Tingting Zhu, Hongxi Zhao, Marian Petreski, Cristina Chiarella, Biljana Tashevska (Varfëria dhe 
Barazia); Luis Alvaro Sanchez, Sanja Madzareviq-Suister, Bojan Shimbov, Barbara Cunha, Harald 
Jedlicka, Massimiliano Santini, Graciela Miralles, Filana Mugyenyi, Seidu Dauda, Guillermo Arenas, 
Sean Lothrop, Erika Jorgensen, Suzana Jukiq, Oscar Parlba, Maria Reinholdt Andersen, Zenia Ann 
Rogatschnig (Makroekonomi, Tregti dhe Investime); Melissa Metz, Gunhild Berg, Gordana Popovic, 
Elwyn Davies, Ana Paula Cusolito, Jorge Pena, Paulo Guilherme Correa, Juni Zhu, Jan Kazimierz, 
Johanna Jaeger, Kalina Sukarova (Financat, Konkurrueshmëria dhe Inovacioni); Bojana Naceva, 
Katia Herrera (Edukimi); Mediha Agar, Srdjan Svirçev, Gjeorgjia Harley, Gladys Senderayi, Kathrin 
Plangemann (Qeverisja); Svetlana Edmeades, Edinaldo Tebaldi (Bujqësi); Liljana Sekerinska, Sandra 
Sargent, Natalya Gelvanovska, Baher El-Hifnawi (Transporti dhe Zhvillimi Dixhital); Rhedon Begolli, 
Dejan Ostojic (Energjia dhe Ekstraktet); Dorothee Chen, Alessia Thiebaud (Shëndeti, të ushqyerit, dhe 
Popullsia); Yewande Awe, Maja Murisic (Mjedisi dhe Burimet Natyrore); Marina Petroviq, Maddalena 
Honorati, Johannes Koettl-Brodmann (Mbrojtja Sociale dhe Punët); Becky Ymeri, Alanna Simpson, 
Dean Çira, Tamara Nikolic, Tatjana Shadrunova, Clifton Cortez, Dominik Koehler (Social, Urban, Rural, 
dhe Resilience); Stjepan Gabri, Patricia Lopez (Ujë); Reyes Aterrido (Komuniteti i Punes e Praktikës); 
Caglar Ozden (Ekonomia e Zhvillimit); Trevor Monroe, Brad Bottoms (Njohuri Management); Anita 
Bozinovska (Komunikimet e jashtme); Levent Karadayi, Zoran Martinovski, George Konda (IFC); 
Gianfilippo Carboni, Gero Verheyen (MIGA); Simon Ellis, Timothy Johnston, Goran Tinjic (Njësia për 
Menaxhimin e Vendeve të Ballkanit Perëndimor). 

Ndihma e shkelqyer administrative e organizative u sigurua nga Nejme Kotere dhe Jasminka Sopova. 
Anne Grant ofroi asistencë në redaktim dhe Budy Wirasmo në hartimin e raportit. Ekipi gjithashtu do të 
donte të falenderonte rishikuesit kolegjialë, Maria Davalos dhe Rafael Muñoz për komentet dhe këshillat 
e tyre.

Ekipi është veçanërisht mirënjohës ndaj Qeverisë së IRJ të Maqedonisë dhe përfaqësuesve të të gjitha 
agjencive shtetërore për bashkëpunimin e tyre të frytshëm, dhe për sigurimin e njohurive, të dhënave 
dhe këshillave.
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Përmbledhje Ekzekutive

Viti 2018 është një vit vendimtar në historinë e Ish-Republikës Jugosllave (IRJ) të Maqedonisë si 
një komb i pavarur. Këtë vit, vendi ndërmori hapa vendimtarë për të zgjidhur konfliktin shumëvjeçar 
me Greqinë rreth emrit zyrtar të Maqedonisë dhe dy shtetet arritën një marrëveshje. Zgjidhja e 
mosmarrëveshjes për emrin—gjë qëka shkaktuar dëme politike dhe ekonomike që prej vitit 1991—
pritet të përshpejtojë procesin e anëtarësimit të IRJ së Maqedonisë në Bashkimin Evropian (BE) dhe të 
mundësojë integrim më të madh në tregjet rajonale dhe globale.

IRJ e Maqedonisë tashmë është pozicionuar mirë për të shfrytëzuar mundësitë që ofronanëtarësimi 
në BE. Reformat e saj të hershme të orientuara nga tregu, hapja tregtare dhe menaxhimi i 
maturmakroekonomik kanë krijuar një mjedis me stabilitet ekonomik që ka tërhequr investime 
private dhe ka rritur eksportet, veçanërisht në sektorin e prodhimit. Gjatë dy dekadave të fundit, rritja 
ekonomike e IRJ të Maqedonisë ishte më e qëndrueshmja në Ballkanin Perëndimor; të ardhurat për 
frymë u dyfishuan dhe vendi kaloi nga një vend me të ardhura të mesme të ulëta në ato të mesme të larta. 
Pozita e saj strategjike gjeografike përbën një faktor të rëndësishëm, duke pasur parasysh potencialin e 
madh të pashfrytëzuar të eksporteve në fushën e bujqësisë dhe shërbimeve. 

Shfrytëzimi i mundësive kërkon ndërgjegjësimin e plotë për sfidat e vendit. Pavarësisht reformave, 
rritja ekonomike ka qenë më e ulët sesa në vendet që IRJ e Maqedonisë synon të arrijë, ndërsa afro 25 
përqind e popullsisë së saj ende jeton në varfëri. Vendet e punës, faktori kryesor për mirëqënie, ende 
janë të pakëta: vetëm 50 përqind e popullsisë në moshë pune janë të punësuar. Për më tepër, norma e 
ulët e lindshmërisë dhe emigrimi po i zvogëlojnë forcat e punës. Sa i përket qeverisjes, vendi qëndron 
prapa në krahasim me vendet që synon të arrijë në kategoritë si p.sh. stabilitetin ekonomik, zërin dhe 
llogaridhënien, shtetin e së drejtës dhe kontrollin mbi korrupsionin—kriza politike e viteve 2015-17 është 
një kujtesë për pasojat e dëmshme të mungesës së stabilitetit politik mbi rritjen ekonomike dhe krijimin 
e vendeve të reja të punës, si dhe për nevojën për të siguruar një sundim transparent dhe efikas të shtetit 
të së drejtës. Së fundi, elementet kryesore të modelit ekonomik aktual po cënojnë qëndrueshmërinë 
e tij. Megjithëse politikat fiskale kundërciklike ndihmuan nxitjen e rritjes dhe punësimit, tani që 
rezervat fiskale po zvogëlohen, mbajtja e modelit aktual të mbështetjes publike për rritjen nuk është as 
e dëshirueshme, as e realizueshme. Ndërkohë, menaxhimi pasiv i rreziqeve mjedisore në rritje, si për 
shembull ndotja e ajrit dhe fatkeqësitë natyrore, po rrezikon mirëqënien e popullsisë. Shkurt, shfrytëzimi 
i plot ë i mundësive të reja që burojnë nga anëtarësimi në BE do të jetë i mundur vetëm në qoftë se IRJ 
e Maqedonisë përshpejton ritmin dhe e bën ekonominë e saj më konkurruese, më gjithëpërfshirëse dhe 
më të qëndrueshme. Në të kundërt, rrezikon të humbasë edhe më shumë prej fuqisë së saj punëtore për 
shkak të emigrimit. 

Në cilat fusha duhet që IRJ e Maqedonisë të ndryshojë mënyrën se si i i bën gjërat? Ky Diagnostikim 
Sistematik i Vendit (DSV) identifikon jo vetëm mundësitë që IRJ e Maqedonisë të ketë rritje më të shpejtë 
dhe më gjithëpërfshirëse, por identifikon edhe pengesat që duhen tejkaluar, për të siguruar përfitime 
afatgjata. Ky DSV paraqet një numër të madh provash, që nga njëra anë evidentojnë progresin e vendit 
në zbutjen e varfërisë dhe rritjen e mirëqënies së përbashkët, ndërsa nga ana tjetër rekomandojnë 
prioritetet e politikave.
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Veçohen tri gjetje. E para, produktiviteti, që është kritik për nxitjen e rritjes dhe krijimin e më 
shumë vendeve të punës me paga më të mira, është i ulët dhe është rritur ngadalë. Në dekadën e 
fundit, struktura e ekonomisë ka ndryshuar pak. Rritja e investimeve të huaja direkte (IHD) në sektorët e 
orientuar nga eksporti nuk ka krijuar shumë lidhje me kompanitë vendase, ndërsa eksporti i shërbimeve 
zë vetëm 25 përqind të totalit të eksporteve. Mes kompanive private, burimet nuk po zhvendosen nga 
kompanitë më pak produktive drejt atyre më shumë produktive. Në të vërtetë, shumica e vendeve të 
punës janë në sektorët me produktivitet të ulët, dhe shumë kompani janë të vogla dhe jo konkurruese. 
Në ekonomitë e zhvilluara, si ShBA-ja, 10 përqindëshi i sipërm i kompanive më produktive është vetëm 
dy herë më produktiv sesa kompanitë në 10 përqindëshin në fund të listës, ndërsa në IRJ të Maqedonisë, 
10 përqindëshi i sipërm i kompanive më produktive është 7 herë më produktiv. Politikat e mbështetjes 
bujqësore e përkeqësojnë inefiçencën dhe ngadalësojnë transformimin strukturor nëpërmjet shkurajimit 
të punëtorëve për t’u zhvendosur drejt vendeve të punës më produktive, jo vetëm në bujqësi, por edhe 
në sektorin e industrisë dhe shërbimeve. Papërshtatshmëria e kapitalit njerëzor gjithashtu pengon 
produktivitetin: punëtori mesatar në sektorin e prodhimit dhe shërbimeve në Evropë dhe Azinë 
Qendrore është katër herë më produktiv sesa një punëtor i Maqedonisë. Aftësitë e ulëta janë thelbi i 
problemit: rreth 70 përqind e popullsisë së Maqedonisë në moshë 15 vjeçare nuk kanë aftësitë bazë të 
leximit dhe ato numerike, ndërsa punëdhënësit përmendin mungesën e aftësive si pengesën kryesore të 
të bërit biznes. 

E dyta, gjithëpërfshirja sociale pengohet nga m ungesa e vendeve të punës dhe nga hendeqet në 
mundësi. Norma e ulët e punësimit në IRJ të Maqedonisë për grupmoshën 15-65 vjeç të fuqisë punëtore 
(49 përqind) rezulton nga kombinimi i papunësisë së lartë (16 përqind) dhe pjesëmarrjes së ulët në 
forcën e punës (65 përqind). Për të papunët, perspektivat janë të zymta: mbi 80 përqind kanë qenë 
në kërkim të një pune për më shumë se një vit, ndërsa mbi 70 përqind nuk kanë përvojë paraprake 
pune. Për më tepër, me 15 përqind të punëtorëve që dalin në pension midis moshës 55 dhe 65 vjeç, 
kapitali njerëzor produktiv nënshfrytëzohet ndjeshëm. Si rrjedhojë, gjatë ciklit të jetës, një burrë mesatar 
maqedonas humbet rreth 25 vjet potencial produktiv, ndërsa një grua rreth 30 vjet. Punësimi është 
faktor kritik për të kapërcyer varfërinë, edhe pasi janë marrë në konsideratë karakteristika të tjera 
individuale dhe familjare. Në mesin e të varfërve, norma e papunësisë është tri herë më e lartë sesa e 
jo-të-varfërve; papunësia është parashikuesi kryesor i varfërisë. Gratë, të rinjtë dhe minoritetet etnike 
kanë më shumë gjasa që të gjenden jashtë forcës së punës, të papunë ose në punësim të pasigurtë. Përveç 
nivelit të pamjaftueshëm të krijimit të vendeve të reja të punës, shtrembërimet e politikave dhe normat 
sociale çojnë në mungesë stimujsh dhe krijojnë pengesa shtesë ndaj aksesit në mundësitë e punësimit. 
Hendeqet në mundësi janë evidente edhe në fushën e shëndetit. Për shembull, fëmijët maqedonas, kanë 
rrezik më të lartë të vdekshmërisë sesa fëmijët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor ose vendeve 
evropiane, ndërsa të ushqyerit e dobët ndikon në aftësinë e tyre për të mësuar, si dhe në produktivitetin 
e tyre gjatë tërë ciklit të jetës.

E treta, rreziqet sociale, fiskale dhe mjedisore mund të rrezikojnë përparimin e vendit në të 
ardhmen. Perceptimet e qytetarëve për llogaridhënien politike dhe cilësinë e shërbimeve publike janë 
më të ulëta sesa në vendet aspiruese evropiane, madje janë përkeqësuar vitet e fundit. Gjithashtu, 
ekziston nevoja e adresimit të rreziqeve fiskale: ndërmjet viteve 2008 dhe 2017, mungesa e disiplinës 
fiskale të përshtatshme shpuri në dyfishimin e borxhit publik; pa reforma, borxhi publik do të rritet, 
siç do të rriten edhe nevojat për financime. Deficiti i pensioneve është tashmë mbi 4 përqind të PBB-së, 
ndërsa akumulimi i borxheve të prapambetura të sektorit publik paraqet një çështje të ndërlikuar e të 
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përsëritur, që kërcënon qëndrueshmërinë fiskale. Mungesa e efiçencës së shpenzimeve publike sugjeron 
që ekziston një potencial i mjaftueshëm për të përmirësuar alokimin e burimeve. Së fundi, rreziqet 
mjedisore në rritje nënkuptojnë kosto më të larta ekonomike, si për të tashmen, edhe për të ardhmen. 
Çdo vit, ndotja e ajrit e shkaktuar kryesisht nga karburantet fosile, shkakton humbje në një vlerë prej 3.2 
përqind të PBB-së. Ndërkohë, kombinimi i ekspozimit të lartë dhe rezistencës së ulët ndaj fatkeqësive 
natyrore, të cilat rriten më tej nga ndryshimet klimatike, pritet të shkaktojë dëme ndaj infrastrukturës 
së rëndësishme, dëme, të cilat mund të rriten eksponencialisht. Edhe më urgjente është rritja e nivelit të 
gatishmërisë për emergjenca dhe aspekteve të tjera të rezistencës. 

Çfarë do t’i duhet IRJ së Maqedonisë që të marrë në dorë të ardhmen e saj? Nëpërmjet një procesi të 
përsëritur të grumbullimit të provave dhe konsultimit me palët e interesuara, DSV-ja synon të informojë 
qeverinë, shoqërinë, përfaqësuesit e sektorit privat dhe partnerët për zhvillim me anë të propozimit 
të një sërë mundësish për politika që rritin produktivitetin, rritin aksesin universal ndaj mundësive të 
punësimit, si dhe për të arritur qëndrueshmërinë nëpërmjet qeverisjes efektive, maturisë fiskale dhe 
rezistencës mjedisore. Këto opsione janë grupuar në 10 dhjetë fusha prioritare. Për të gjitha politikat e 
propozuara, DSV-ja diskuton ndikimin e pritshëm dhe sinergjitë që ato krijojnë.

1. Sigurimi i shtetit të së drejtës dhe ndërtimi i institucioneve publike të afta, të cilat i japin 
llogari qytetarëve. Zotimi për një transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të sektorit publik, 
sundimi i mirëpërcaktuar i shtetit të së drejtës, të respektuar nga të gjithë dhe që iu shërben të 
gjithëve në mënyrë të barabartë, si dhe një administratë e kualifikuar e cila inkurajohet të marrë 
përsipër rreziqe të përllogaritura pa u ndëshkuar për dështimet, do të ndërtonte besimin shoqëror 
dhe njëkohësisht do të përmirësonte mjedisin e biznesit dhe ofrimin e shërbimeve publike.

2. Të pajisen njerëzit me aftësi relevante me cilësi të lartë përgjatë gjithë ciklit të jetës. Kapitali 
njerëzor është pasuria kryesore e vendit, por ekziston një nevojë urgjente për të përmirësuar sasinë 
dhe cilësinë e tij. Investimet për zhvillimin në fëmijërinë e hershme do të sigurojnë gatishmërinë 
për në shkollë. Metoda më të mira të mësimdhënies në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë do të 
ndihmojnë në krijimin e aftësive të të menduarit kritik. Mekanizmat e sigurimit të cilësisë mund 
të mbikqyrin rezultatet mësimore për të siguruar gatishmërinë për punë të të sapodiplomuarve, 
veçanërisht duke lmundësuar ekspozimin sa më të hershëm në mjedisin e punës.

3. Forcimi i aftësive të kompanive dhe ekosistemit për përdorimin e teknologjive të reja dhe 
aksesit së kompanive në financa. IRJ e Maqedonisë zotëron mundësi të pashfrytëzuara për 
të zgjeruar tregtinë, si në mallra, edhe në shërbime, si p.sh. në turizëm, logjistikë, teknologji 
informacioni dhe kujdes shëndetësor. Mirëpo, kompanitë duhet të jenë të gatshme të garojnë në 
tregun global. Programet që mbështetin kompanitë vendase—veçanërisht më të voglat—për të 
aplikuar standarde ndërkombëtare të cilësisë dhe për të përditësuar aftësitë e tyre menaxheriale 
do t’i ndihmonin ato që të kenë akses në financa, të përmirësojnë veprimtarinë e tyre dhe të 
integrohen në zinxhirin e vlerave. 

4. Përmirësimi i lidhjeve tregtare dhe integrimi në zinxhirin e vlerave. Lidhur me infrastrukturën 
“e rëndë”, progres i madh është bërë në ndërtimin e infrastrukturës së transportit; tani nevojitet 
që të përfundohen korridoret kryesore dhe të bëhet ribalancimi i shpenzimeve për të investuar në 
mirëmbajtje dhe siguri rrugore për të mbrojtur kapitalin fizik dhe njerëzor. Infrastruktura “e butë” 
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gjithashtu kërkon vëmendje: procedura të rikonceptuara, sisteme doganore të përmirësuara, si dhe 
koordinimi i aktiviteteve të agjencive të eksportit, do të krijonin lidhje më të ngushta ndërmjet 
kompanive IHD të orientuara drejt eksportit dhe kompanive vendase. 

5. Promovimi i konkurrencës tregtare dhe vendosja e një klime biznesi të klasit botëror. 
Në dokumente, legjislacioni i konkurrencës dhe institucionet e IRJ të Maqedonisë ndjekin 
modelin e BE-së. Mirëpo, në praktikë, ekzistojnë boshllëqe që krijojnë një terren të pabarabartë 
garës. Hartimi i politikave më efektive mbi konkurrencën duke forcuar neutralitetin e sektorit 
publik, duke promovuar hyrjen e sektorit privat në industritë e rrjetit dhe duke hequr pengesat 
ndaj konkurrencës në shërbimet profesionale, do të rritë produktivitetin. Ndërkohë, IRJ e 
Maqedonisë mund të mbështetet në ekspertizën e saj solide të reformave për të rritur cilësinë dhe 
parashikueshmërinë e legjislacionit të biznesit.

6. Zvogëlimi i stimujve negativë e dhe heqja e pengesave të pjesëmarrjes në tregun e punës, 
veçanërisht për gratë. Zgjerimi i aksesit në kujdes më cilësor për fëmijët dhe moshën e tretë, 
rishikimi i politikave mbi lejet familjare (nga puna) dhe të punuarit kundër normave sociale 
tradicionale dhe pengesave të tjera, do t’u jepte mundësi më shumë grave të punonin në vitet e 
tyre më produktive. Norma tatimore të hartuara më mirë, përfitime sociale dhe dispozita mbi 
punën mund të rritin shtysën për punë, gjithnjë duke mbajtur parasysh nevojën për balancimin e 
kujdesshëm të drejtësisë dhe fleksibilitetit. 

7. Sigurimi i qëndrueshmërisë fiskale nëpërmjet zvogëlimit të rreziqeve fiskale, përmirësimit 
të efiçencës së shpenzimeve dhe mobilizimit të të ardhurave shtesë. Ulja e shpenzimeve për 
pensionet, kontrolli më i mirë i borxhit publik të sipërmarrjeve publike, forcimi i disiplinës në 
menaxhimin e financave të qeverisjes lokale, si dhe rritja e të ardhurave nga taksat do të siguronin 
shërbime më të mira publike dhe do të shërbenin si amortizatorë për të nxitur veprimtarinë 
ekonomike në rast nevoje.

8. Investimi në politika tërësore për zvogëlimin e ndotjes së ajrit, krijimi i rezistencës ndaj 
rreziqeve natyrore dhe ndryshimeve klimatike, si dhe promovimi i rritjes me emetim të ulët 
të karbonit. Për të përballuar rrezikun e lartë ndaj shëndetit publik të krijuar nga ndotja e ajrit 
nevojiten teknologji më të reja dhe zbatim më i rreptë për të siguruar përmbushjen e detyrimeve 
që rrjedhin nga legjislacioni. Zvogëlimi i varësisë nga qymyri, rritja e efiçencës dhe sigurisë së 
furnizimit me energji, dhe investime më të mëdha në energji të rinovueshme do të ndihmonin 
në uljen e emetimit të karbonit. Hartimi i programeve dhe politikave kombëtare për të zvogëluar 
ndikimin e klimës dhe fatkeqësive natyrore në sektorët prioritarë është hapi i parë drejt zvogëlimit 
të rrezikut ndaj infrastrukturës; këto përpjekje duhet të mbështeten nga përmirësimi i sistemit 
të reagimit në raste emergjence. Menaxhimi i burimeve ujore në mënyrë më efiçente, duke 
rehabilituar infrastrukturën e vjetëruar do të ndihmonte në shmangien e përkeqësimit të mungesës 
së ujit.

9. Mbrojtja e kapitalit njerëzor nëpërmjet mbrojtjes së familjeve të varfëra dhe atyre në rrezik, si 
dhe investimi në mjekësinë parandaluese dhe kujdesin primar. Ndihma sociale me shënjestrim 
më të mirë, shërbime sociale të zgjeruara, shëndetësi me cilësi më të mirë dhe promovimi i një stili 
më të shëndetshëm jetese, të gjitha së bashku, do të ndihmonin për të mbrojtur familjet e varfëra 
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dhe ato të rrezikuara nga tronditjet dhe do të përmirësonin standardet e shëndetit. Ka një nevojë 
urgjente për ndërtimin e kujdesit primar, sidomos për fëmijët, si dhe për rritjen e jetëgjatësisë 
produktive të të gjithë qytetarëve të IRJ së Maqedonisë.

10. Nxitja e modernizimit të bujqësisë. Një sektor bujqësor mjaft funksional mund të nxitë 
shfrytëzimin e qëndrueshëm të burimeve dhe të bëhet motori ekonomik i zonave rurale. Për 
këtë, nevojitet një treg më efektiv i tokës për të përmirësuar intensitetin e përdorimit të kapitalit 
fizik dhe përdorimit të teknologjisë në bujqësi dhe agrobiznes. Kjo, nga ana tjetër, do të nxitë 
produktivitetin e fermerëve dhe gatishmërinë për eksport. Një prioritet urgjent është rishikimi i 
ndihmës shtetërore për bujqësinë, e cila aktualisht shtrembëron alokimin e burimeve dhe redukton 
përmirësimet teknologjike. 

IRJ e Maqedonisë mund ta shfrytëzojë procesin e aderimit në BE për të avancuar dhe mbështetur 
shumë prej këtyre prioriteteve. Vendi duhet të jetë gati për të konkurruar me vendet e tjera anëtare të 
BE-së në mënyrë të barabartë. Anëtarët e rinj më të suksesshëm të BE-së i kanë paraprirë Legjislacionit 
(Acquis) e BE-së për të modernizuar institucionet dhe për të mbrojtur veten nga rreziku i ndryshimit të 
politikave. Çfarë është më e rëndësishme, vëmendje e posaçme i duhet kushtuar avancimit të prioriteteve, 
të cilat Legjislacioni i BE-së mund të mos i mbulojë tërësisht. Për shembull, arsimi, aftësitë e forcës së 
punës dhe aftësitë e kompanive në IRJ të Maqedonisë ka gjasa të kërkojnë vëmendje përtej Legjislacionit 
të BE-së, megjithëse BE-ja dhe institucionet financiare ndërkombëtare janë të gatshme të ndihmojnë.

Suksesi i politikave ekonomike të IRJ së Maqedonisë do të varet nga aftësia e saj për të ruajtur një 
kurs të qëndrueshëm reformash. Individët dhe bizneset që do të planifikojnë afatgjatë do të përfitojnë 
nga një mjedis stabiliteti dhe besimi. Kohë të vështira do të vijnë. Një strategji e qartë e bazuar në një 
vizion të përbashkët politik dhe ndërgjegjësim publik do të sigurojë që beteja e përditshme politike të 
mos zbehë vrullin e reformave.
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Përmbledhje e Diagnostikimit

8 shtatori i vitit 1991 nuk ishte vetëm një e dielë 
e rëndomtë në Shkup. Rezultatet e referendumit 
kombëtar e vërtetuan atë që shumica e popullit 
të Maqedonisë po priste: një fitore bindëse për 
pavarësinë. Megjithëse Maria ishte e entuziazmuar, 
ajo njëkohësisht ishte edhe e shqetësuar. Inflacioni 
dhe skamja i kishin bërë të vështira disa vitet e 
fundit për atë dhe familjen e saj. Mirëpo, vallë do të 
siguronte përgjigje referendumi për pyetje që kishte 
ajo? Për shembull, a do të vazhdojë me punë fabrika 
e duhanit? A do të sigurojnë shkollat ende arsimim 
të mirë për fëmijët e saj? Deri në vitin 2018, 27 vjet 
më vonë, Maria e dinte që vendi i saj ka përparuar, 
por gjithashtu e dinte që ekzistojnë shumë gjera që 
ende duhet të përmirësohen. Për shembull, ajo do të 
donte që i biri i saj të kthehet nga jashtë dhe të jetë 
në gjendje të fitojë një rrogë më të madhe në vendin 
e tij. Çdo herë kur e merr nipin e saj nga çerdheja, 
ajo shpreson që vendi do të mund t’i shfrytëzojë 
mundësitë që i ka në dispozicion për të siguruar një 
të ardhme më të ndritshme për të gjithë. Posaçërisht 
për Stefanin e vogël. Dimitar Avramovski

Dimitar Avramovski Pandilov
Vjelës



Përmbledhje e diagnostikimit

i. Ish Republika Jugosllave (IRJ) e Maqedonisë synon të arrijë standardet e jetesës së Bashkimit 
Evropian (BE) me një klasë të mesme të qëndrueshme dhe me akses në mundësi ekonomike për të 
gjithë qytetarët e saj. Pavarësisht se mund të konsiderohet ambicioze, nuk është jorealiste të mendohet 
që vetëm në pak më shumë se dy dekada, deri në përvjetorin e saj të 50 në vitin 2041, IRJ e Maqedonisë 
do të ketë bërë përparim thelbësor për ngushtimin e hendekut në nivelin e jetesës me vendet e BE-së. 
Po kështu, vendi do të mund të festojë 50 vjetorin duke siguruar mundësi të barabarta për të gjithë 
qytetarët e tij, pavarësisht vendndodhjes së tyre, gjinisë, përkatësisë etnike, moshës apo veçorive të tjera 
individuale. Megjithatë, që të arrihen këto objektiva të padiskutueshme, duhet të rimendohet qasja 
aktuale e zhvillimit, e cila deri tani ka prodhuar vetëm rezultate modeste në terma të rritjes së PBB-së, 
uljes së varfërisë, si dhe konsolidimit të klasës së mesme. Madje kjo qasje, që prej pavarësisë, ka gërryer 
hapësirën fiskale për ofrimin e shërbimeve dhe mallrave publike cilësore, ka sjellë rënie të besimit të 
qytetarëve tek shteti, ndërkohë që problemet mjedisore po bëhen gjithnjë e më akute. 

ii. Ky Diagnostikim Sistematik i Venditt (DSV) identifikon tri rrugë reciprokisht përforcuese që IRJ 
e Maqedonisë të përshpejtojë rritjen në mënyrë të qëndrueshme, të ulë varfërinë dhe të konsolidojë 
klasën e mesme. Një analizë e përparimit të vendit gjatë 27 viteve të pavarësisë së tij zbulon tri rrugë 
strategjike, që do të lejonin IRJ e Maqedonisë të kapërcejë sfidat e saj zhvillimore dhe të shfrytëzojë 
mundësitë e reja. E para është të nxitë zhvillimin e një sektori privat më dinamik dhe konkurrues. E dyta 
është të formojë kapital njerëzor më konkurrues dhe më të përshtatshëm, si dhe të mbyllë hendeqet e 
mundësive. E treta është të arrihet qëndrueshmëri nëpërmjet qeverisjes efektive, maturisë fiskale, si dhe 
menaxhimit më të mirë të mjedisit dhe rritjes së rezistencës ndaj rreziqeve natyrore. Ndjekja e këtyre 
rrugëve strategjike do të ndihmonte në ruajtjen e një niveli të nevojshëm të rritjes së qëndrueshme dhe 
gjithëpërfshirëse, gjë e cila do të çonte në eliminimin e varfërisë së skajshme, një objektiv të cilin IRJ e 
Maqedonisë mund ta realizojë brenda dhjetëvjeçarit të ardhshëm, si dhe në promovimin e prosperitetit 
të përbashkët. Ky DSV identifikon prioritete politikash afatshkurtra dhe afatmesme që ndihmojnë IRJ e 
Maqedonisë të arrijë vizionin e saj afatgjatë.

0.1 Një fillim në një kontekst të vështirë

iii. Mundësitë dhe sfidat zhvillimore të IRJ të Maqedonisë janë të rrënjosura në historinë dhe 
gjeografinë e saj. Si një vend i vogël, pa dalje në det, ajo varet nga lidhjet e ngushta me fqinjët e saj për 
të pasur qasje në tregje më të mëdha. Përveç të qënit një vend i vogël, kostot e larta të transportit dhe 
transaksioneve krijojnë pengesa ndaj tregtisë ndërkombëtare. Historia e luftërave dhe paqëndrueshmërisë 
e kanë venitur imazhin e rajonit të Ballkanit Perëndimor si një destinacion për investitorët e huaj dhe 
efektet në reputacion i kanë kushtuar shumë IRJ të Maqedonisë. Për më tepër, fqinjë të tjerë si Bullgaria 
dhe Greqia, dhe partnerë të tjerë të rëndësishëm, si Italia, u goditën fort nga kriza financiare globale 
e vitit 2008-2009, gjë që uli kërkesën e jashtme për prodhimet maqedonase. Megjithatë, gjeografia 
po ashtu paraqet mundësi të mëdha: ndonëse IRJ të Maqedonisë i mungojnë burimet natyrore që 
mund të eksportohen lehtësisht, potenciali i eksportit të prodhimeve bujqësore dhe shërbimeve është 
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jashtëzakonisht i pashfrytëzuar dhe pozita strategjike në zemër të Ballkanit Perëndimor mund të 
mundësojë që ajo të bëhet një qendër logjistike tokësore për këtë nënrajon. 

iv. Tranzicioni i hershëm i vendit drejt ekonomisë së tregut ndodhi në rrethana jashtëzakonisht të 
vështira. Ndërkohë që IRJ e Maqedonisë evitoi në masë të madhe dhunën që kaploi republikat e tjera 
të ish Jugosllavisë, sanksionet ekonomike ndaj Serbisë mbyllën kufirin me atë që asokohe ishte partneri 
më i rëndësishëm tregtar i IRJ të Maqedonisë, ndërsa për shkak të polemikave me Greqinë rreth emrit të 
shtetit të sapolindur u mbyll kufiri jugor, duke mbyllur kështu qasjen e IRJ të Maqedonisë në portin detar 
më të afërt. Qeveria e re nuk kishte rezerva valutore dhe ndërsa luftonte për të stabilizuar monedhën e 
saj të re, vendi duhej të përballonte hiperinflacionin e trashëguar nga ekonomia ish-jugosllave. Prishja 
e zinxhirëve të mëparshëm të prodhimit dhe humbja e tregjeve shkaktoi mbylljen e një numri të madh 
kompanish maqedonase, gjë që solli rritjen e papunësisë dhe përkeqësimin e nivelit të jetesës.

v. Përkundër rrethanave të vështira fillestare, për më shumë se një dekadë, IRJ e Maqedonisë 
ndërmori reforma të ekonomisë së tregut dhe mbajti të qëndrueshme politikat e saj makroekonomike. 
Vendi filloi shpejt të promovojë hapjen tregtare, privatizimin dhe liberalizimin e çmimeve, të cilat i 
mundësuan një tranzicion më të shpejtë drejt ekonomisë së tregut krahasuar me fqinjët e tij të Ballkanit 
Perëndimor. Qeveria i dha prioritet nënshkrimit të marrëveshjeve tregtare si Marrëveshja e Tregtisë 
së Lirë e Evropës Qendrore (CEFTA), ndërsa anëtarësimi në Organizatën Botërore të Tregtisë (OBT) 
dhe në BE u artikuluan qartësisht si objektiva kombëtare. Në 1996, qeveria pati stabilizuar ekonominë, 
ndërsa përkushtimi i saj për përgjegjësi fiskale dhe menaxhim të mirë makroekonomik mbështeti 
rimëkëmbjen pas tronditjeve ekonomike vijuese, madje edhe pas krizës financiare globale. Pas një 
tranzicioni fillimisht të vështirë nga planifikimi shtetëror në ekonominë e tregut, në dekadat pasuese u 
shënua rritje e vazhdueshme dhe të ardhura në rritje. Deri në vitin 2006, PBB për frymë kishte arritur 
nivelet e para-pavarësisë, ndërsa në vitin 2018, IRJ e Maqedonisë arriti statusin e vendit me të ardhura të 
mesme të larta. 

vi. Me administratat pasuese, të gjitha të përkushtuara ndaj vizionit të një tregu të lirë për të 
ardhmen, IRJ e Maqedonisë ka shënuar rritje të konsiderueshme në treguesit ndërkombëtarë 
të klimës së biznesit. Reformat madhore rregullatore e kanë bërë më të lehtë fillimin dhe zgjerimin 
e një biznesi. Në raportin Doing Business të vitit 2018, IRJ e Maqedonisë radhitej e njëmbëdhjeta nga 
190 shtete për lehtësitë e të bërit biznes dhe e dyta në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore (ECA). 
Ndërkohë, strategjia ambicioze për thithjen e investimeve të huaja direkte (IHD) ndihmoi që të rritet 
vëllimi dhe të sofistikohen eksportet e Maqedonisë, të diversifikohet shporta e eksporteve të vendit, si 
dhe të krijohen vende të reja pune. Vitet e fundit, IRJ e Maqedonisë i ka tejkaluar shtetet homologe në 
thithjen e investimeve direkte ‘greenfield’, ndërsa në vitin 2017, nga 94 vende, ajo tërhoqi vlerën e tretë 
më të madhe të IHD ‘greenfield’ për frymë.1

1 Burimi: fDI Intelligence, 2018. “Greenfield FDI” i referohet investimeve në të cilat një kompani mëmë realizon projekte në vendin 
pritës nga zero, duke ndërtuar objekte prodhimi, qendra shpërndarëse, zyra ose hapësira banimi.
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0.2 Progresi, megjithëse modest, në arritjen e objektivave ekonomike, sociale dhe 
mjedisore

vii. Megjithatë, rritja ekonomike gjatë dy dekadave të fundit ka qenë e pamjaftueshme për të 
ngushtuar hendekun e të ardhurave me mesataren e BE-së. Që nga mesi i viteve ’90, ekonomia është 
rritur më ngadalë në IRJ të Maqedonisë sesa në vendet tjera të krahasueshme me të, duke e vonuar 
konvergjencën e saj me nivelet e të ardhurave të BE-së.2 Për shembull, duke përdorur PBB-në e 
Gjermanisë si nivel referimi, në vitin 1995, ekonomia e IRJ të Maqedonisë ishte pothuajse me madhësinë 
e ekonomisë së Letonisë (Figura O.1), por në vitin 2017, PBB-ja për frymë e Letonisë ishte rreth dy herë 
më e lartë sesa ajo e IRJ të Maqedonisë (US$13,600). Implikimet janë tronditëse: që nga viti 2000, rritja 
vjetore e PBB-së së IRJ të Maqedonisë ka qënë mesatarisht 2.8 përqind. Me këtë ritëm, një foshnjë që 
lind sot, do të jetë 75 vjeç kur vendi të arrijë nivelet e të ardhurave të BE-së. Por, në qoftë se rritja vjetore 
përshpejtohet në 5 përqind, IRJ e Maqedonisë mund të arrijë nivelet e BE-së kur fëmija të jetë 30 vjeç.

viii. Në pjesën e parë të viteve 2000, rritja e 
PBB-së së IRJ të Maqedonisë mbështetej fort 
në konsum, por pas vitit 2009, investimet dhe 
eksporti shënuan përparim. Ndërmjet viteve 
2001 dhe 2008, konsumi përfaqësonte rreth 90 
përqind të PBB-së, krahasuar me mesataren prej 
78 përqind të vendeve partnere inspiruese dhe me 
BE-në dhe ishte gjithashtu kontribuesi më i madh 
i rritjes së PBB-së. Megjithatë, konsumi privat, i 
nxitur nga transfertat private nga vendet e huaja 
dhe rritja e huamarrjes, çuan në rritje të deficitit 
tregtar, pasi importet e mallrave të konsumit 
tejkaluan rritjen në eksporte. Në vitin 2008, deficiti 
i llogarisë korrente kishte arritur nivelin historik 
prej 12.7 përqind të PBB-së, kryesisht për shkak se 
deficiti tregtar u thellua në 29 përqind të PBB-së, 
pasi eksportet u ulën dhe një rritje e fortë e çmimit 
të naftës shkaktoi rritje të importeve. Faktorët 
nxitës të rritjes ndryshuan pas krizës financiare 
globale të vitit 2008 dhe krizës ekonomike të 
Greqisë së viteve 2011–2012, gjë që uli konsumin privat dhe frenoi rritjen e pagave reale. Ndërmjet 
viteve 2009 dhe 2017, eksporti dhe investimet kontribuuan mesatarisht me rreth 5 pikë përqindjeje (pp) 
në normën vjetore të rritjes së PBB-së, ndërsa eksportet në rritje ndihmuan që të ngushtohet deficiti i 
llogarisë në 1.3 përqind. Megjithëse pjesa dërmuese e investimeve në IRJ të Maqedonisë janë private, dhe 
kryesisht të huaja, investimet publike u rriten nga një mesatare prej 22 përqind të investimeve totale në 
vitet 2002–2008, në 26 përqind në vitet 2009–2017. Qeveria stimuloi ekonominë duke investuar kryesisht 

2 Kjo DSV e krahason performancën e IRJ të Maqedonisë kundrejt asaj të ‘partnerëve strukturorë’ (Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, 
Gjeorgjia, Xhamajka, Jordania, Mauricius, Paraguai dhe Serbia) dhe ‘partnerëve inspirues’ (Bullgaria, Kroacia, Estonia, Letonia, 
Lituania, Republika e Sllovakisë dhe Sllovenia). Shih Shtojcën 2 për kriteret e përzgjedhjes së vendeve strukturore dhe inspiruese. 
Shtojca 3 paraqet një analizë krahasuese që vlerëson performancën e IRJ të Maqedonisë për një sërë treguesish zhvillimorë kundrejt 
vendeve me nivele të ngjashme të të ardhurave, si në vendet e ECA, dhe globalisht.

Figura O.1: Ekonomia e IRJ të Maqedonisë nuk 
është rritur mjaftueshëm shpejt për të mbyllur 
hendekun e të ardhurave me BE-në
PBB për frymë në BFB, në çmime të 2011, si përqindje e 
PBB-së së Gjermanisë
Ndarja e PBB=se te Gjermanise
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në të dhënat e WDI dhe 
Eurostat. Shih Shtojcën 1 për hollësi mbi përzgjedhjen e vendeve 
të ngjashme.
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në rrugë dhe me projekte të ndërtimit civil, të cilat u rritën nga 28 përqind e investimeve totale publike 
në 43 përqind. Konsumi personal u rikuperua pas vitit 2013, pasi u përmirësua norma e punësimit, u 
rrit paga reale dhe u rritën të ardhurat e disponueshme, pjesërisht për shkak të pensioneve më të larta 
dhe subvencioneve. IHD në industrinë automobilistike dhe të makinerive elektrike rritën eksportin total 
në 55 përqind të PBB-së në vitin 2017 (22 pp më shumë se në vitin 2000) dhe ekziston ende hapësirë e 
mjaftueshme për përmirësim, ndësa eksportet si përqindje e PBB-së në IRJ të Maqedonisë janë më të 
ulëta sesa në vendet partnere inspiruese, ku eksportet tejkalojnë 80 përqind të PBB-së.

ix. Rënia e rritjes së produktivitetit paraqet kërcënim serioz për rritjen e PBB-së. Produktiviteti i 
ulët dhe me rritje të ngadalshme pengon rritjen ekonomike dhe zvogëlon kapacitetin e një vendi për 
të krijuar më shumë vende pune dhe me paga më të mira. IRJ e Maqedonisë ndjek vendet partnere 
në treguesit e produktivitetit të punës (vlera e shtuar për punëtor), kryesisht për shkak të mungesës së 
rritjes në produktivitetin total të faktorëve (PTF).3 Rritja negative e PTF në vitet 1993–2001 dhe sërish 
në vitet 2009–17 e zvogëloi rritjen e PBB-së. PTF-ja e amullt, e shoqëruar me rritje shumë të vogël në 
paga, sugjeron një keqvendosje të vazhdueshme të kapitalit, punës dhe burimeve tokësore. Për më tepër, 
ulja e PTF-së është shoqëruar me një normë rënëse të formimit të kapitalit njerëzor, pasi arsimi dhe 
aftësitë janë përkeqësuar, siç përshkruhet më poshtë.

x. Transformimi strukturor i IRJ të Maqedonisë drejt sektorëve me vlerë të shtuar më të lartë ka 
qenë relativisht i ngadalshëm. Sektori i bujqësisë punëson shumë më tepër fuqi punëtore në IRJ të 
Maqedonisë sesa në vendet partnere inspiruese, ndërsa përqindja e punëtorëve të punësuar në sektorin 
e shërbimeve është më e ulët. Madje edhe brenda sektorëve, produktiviteti i punës në IRJ të Maqedonisë 
është shumë nën mesataren e vendeve partnere inspiruese (Figura O.4) dhe shumica e industrive kanë 
shënuar shumë pak përmirësim gjatë viteve të fundit. Ngaqë produktiviteti i punës është i ulët dhe i 
plogët, shumica e ekonomive familjare mund të rritin të ardhurat e tyre vetëm duke punuar më shumë 
orë në ditë.

3 PTF është pjesa e prodhimit që nuk shpjegohet nga inputet e përdorura në prodhim.

Figura O.2: Konsumi familjar ka qenë faktori 
kryesor i rritjes në të kaluarën…

Figura O.3: …mirëpo eksporti dhe investimet 
kanë fituar rëndësi pas kësaj
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xi. Produktiviteti i amullt ka çuar në paga 
fikse dhe mungesë të cilësisë së alternativave 
të punësimit. Kompanitë më produktive 
paguajnë paga më të larta sesa kompanitë më 
pak produktive dhe pagat tek ato kanë tendencë 
të rriten më shpejt (Figura O.5 dhe Figura O.6). 
Transformimi strukturor i pakompletuar i vendit 
mban peng një pjesë të madhe të forcës punëtore 
në sektorë me produktivitet të ulët, veçanërisht në 
bujqësi dhe tekstile. Rezultatet e dobëta në arsim, 
normat e larta të emigrimit dhe periudhat e gjata 
të inaktivitetit ekonomik po ashtu kontribuojnë 
në produktivitetin e ulët marxhinal të punës, gjë 
që pengon rritjen e pagave. Ndërkohë, ekonomia 
vazhdon të rritet, por jo aq shpejt sa për të 
lënë gjurmë në qëllimet kritike, si në uljen e 
papunësisë, rritjen e produktivitetit dhe pagave, si 
dhe zgjerimin e klasës së mesme.

xii. Përmirësimet në mirëqënie janë bërë të dukshme vetëm kohët e fundit, dhe një pjesë e madhe 
e popullsisë ende nuk është pjesë e klasës së mesme. Pas një amullie që nga viti 2000, në vitin 2009 
shkalla e varfërisë filloi të ulet, ndërsa klasa e mesme filloi të zgjerohet në mënyrë modeste. Mirëpo, edhe 
pse varfëria po zvogëlohej, të cënueshmit, ata që ishin vetëm një hap larg nga rënia sërish në varfëri, 
kanë përbërë vazhdimisht rreth një të tretën e popullsisë (Figura O.7). Krijimi i vendeve të reja të punës 

Figura O.4: Në IRJ të Maqedonisë, një përqindje 
relativisht e madhe e fuqisë së punës është e 
punësuar në sektorë të produktivitetit të ulët
Punësime në sektorë dhe produktiviteti i fuqisë së punës, 
2016
Vlera e Shtuar per Punetor (2010 US$), 2016
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Burimi: Përllogaritjet e autorit të bazuara në të dhënat e WDI.
Shënim: Kutitë me ngjyra paraqesin IRJ të Maqedonisë; kutitë e 
vijëzuara partnerët inspirues. Produktiviteti i fuqisë së punës është 
përllogaritur duke përdorur rritjen vjetore të vlerës së shtuar për 
punëtor.

Figura O.5: Pagat kanë tendencë të jenë më të 
larta në kompanitë më produktive…

Figura O.6: …ndërsa rritja e pagave ka të bëjë 
me rritjen e produktivitetit

Punësimi dhe niveli mesatar i pagave sipas 
produktivitetit total të faktorëve nga të ardhurat (PTFA) 
brenda industrisë, sipas kuantileve, 2013–2016

Krijimi i vendeve të punës neto sipas produktivitetit 
total të faktorëve nga të ardhurat (PTFA) brenda 
industrisë, sipas kuantileve të rritjes, 2013–2016
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dhe rritja e pagave e kanë zbutur varfërinë dhe 
meqënëse pagat janë burimi kryesor i të ardhurave 
për të gjitha ekonomitë familjare, një treg i 
fuqishëm pune është i domosdoshëm. Pavarësisht 
rënies së kohëve të fundit, varfëria ende është e 
pranishme në zonat rurale, në rajonet veriore, dhe 
në mesin e minoriteteve etnike, shkalla e varfërisë 
së të cilëve është shumë më e lartë sesa ajo e 
maqedonasve etnikë. Për më tepër, vitet e fundit 
disa tregues të varfërisë jomonetare në fushën e 
arsimit dhe shëndetësisë, të cilët ishin konsistentë 
me statusin e të ardhurave të klasës së mesme të 
lartë, janë përkeqësuar. 

xiii. Roli i shpenzimeve publike si faktor 
nxitës në rënien e fundit të varfërisë ka vënë 
në pikëpyetje qëndrueshmërinë e kësaj rënieje. 
Ulja e varfërisë që nga viti 2009 shpjegohet 
kryesisht nga mundësi të reja të punësimit dhe fitimet më të mëdha të punëtorëve që gjenden në fund 
të shpërndarjes së të ardhurave, mirëpo këto mundësi punësimi erdhën kryesisht për shkak të politikës 
fiskale ekspansioniste që rriti borxhin publik, gjë që sugjeron se përfitimet prej saj në terma të uljes 
së varfërisë mund të mos jenë të qëndrueshme. IRJ e Maqedonisë mund t’i arrijë objektivat e saj për 
të çrrënjosur varfërinë ekstreme, për të zvogëluar varfërinë e moderuar, dhe për të krijuar një klasë të 
mesme të qëndrueshme në dy dekadat e ardhshme, vetëm nëse do të ketë një rritje më të lartë dhe më 
të qëndrueshme ekonomike, si dhe krijim të vendeve të punës: me një rritje vjetore të PBB-së prej 5 
përqind, vendi do të mund të eliminojë varfërinë ekstreme deri në vitin 2030. 

xiv. Përmirësimet e ngadalshme në mirëqënie pasqyrojnë një deficit struktural të konsiderueshëm të 
vendeve të punës. Pavarësisht një rritjeje të vogël në krijimin e vendeve të reja të punës, tregu i punës në 
Maqedoni akoma nuk ka vende pune të mjaftueshme për njerëzit e moshës për punë, vetëm 50 përqind 
e të cilëve janë të punësuar (Figura O.8). Papunësia është e lartë, ndërsa pjesëmarrja në forcën e punës 
është e ulët, veçanërisht për ata më të rinj se 25 vjeç dhe më të vjetër se 55 vjeç, si dhe për gratë, të cilat 
ndëshkohen edhe më tepër sepse kanë mesatarisht arsim më të ulët. Plakja dhe emigrimi i ndërlikojnë 
edhe më tej përpjekjet për përmirësimin e mirëqënies. Forca e punës është duke u zvogëluar për shkak të 
lindshmërisë së ulët, gjë që ngre shqetësime rreth qëndrueshmërisë financiare të rrjetit të sigurisë sociale 
të vendit. Forca e punës parashikohet të zvogëlohet me 20 përqind gjatë 35 viteve të ardhshëm, nga 1.47 
milionë në vitin 2015 deri në 1.16 milionë në vitin 2050. Për më tepër, megjithëse emigrimi po e privon 
vendin nga një pjesë e mirë e forcës më produktive të punës, remitancat janë minimale.

xv. Zhgënjimi nga aftësia e vendit për të ofruar përfitime të gjera shkatërrojnë besimin e publikut 
në hapjen ndërkombëtare dhe rritjen e orientuar nga tregu dhe mund të rrezikojë integrimin në 
BE. Shumë maqedonas nuk i perceptojnë zhvillimet e fundit të IRJ së Maqedonisë aq pozitive sa mund 
të sugjerojnë të dhënat—perceptimet publike për pabarazinë dhe lëvizshmërinë ekonomike janë tejet 
pesimiste. Anketa Jeta në Tranzicion e vitit 2016 zbuloi se vetëm 8 përqind e maqedonasve besojnë se 
pozicioni i tyre në shpërndarjen e të ardhurave është përmirësuar që nga viti 2010, ndërsa pothuajse 

Figura O.7: Mirëqënia është përmirësuar vitet e 
fundit, mirëpo madhësia relative e popullsisë së 
cënueshme nuk është përmirësuar
Grupet e mirëqënies dhe PBB për frymë
Pjeset e popullsise PBB per fryme (2011 PPP), x1000
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në të dhënat e WDI dhe 
HBS/SILC.
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60 përqind mendojnë që pabarazia është në rritje. Këto perceptime negative mund të pasqyrojnë 
cënueshmërinë ekonomike të shumë familjeve në IRJ të Maqedonisë, gjë e cila vlen edhe për njësitë 
familjare të ardhurat e të cilave janë rritur mbi kufirin e varfërisë. Dështimi në konsolidimin e një klase 
të mesme mund të shkaktojë ankth te familjet në lidhje me perspektivat e tyre ekonomike, edhe nëse 
të ardhurat e tyre kanë qenë të konsiderueshme. Këto perceptime mund të ndikohen edhe nga cilësia 
e mundësive të reja të punësimit; mungesa e punëve të dëshiruara nxit dembelizmin e punëtorëve 
potencialë apo largimin e tyre nga vendi në kërkim të mundësive më të mira. Ashtu si vendet tjera të 
rajonit dhe të botës, që tregojnë një paqëndrueshmëri befasuese ndaj demagogjisë dhe proteksionizmit, 
pa përmirësime të konsiderueshme të standardit të jetesës IRJ e Maqedonisë mund të përballet me 
presion të ngjashëm dhe të largohet nga tregjet globale dhe institucionet ndërkombëtare dhe të zgjedhë 
një ekonomi të brendshme, madje jo-liberale, dhe politike. Në këtë pikë, përshpejtimi i rritjes dhe ulja e 
varfërisë dhe pabarazisë nuk janë thjesht të dëshirueshme, por kritike, për të mbështetur tranzicionin e 
vendit drejt qeverisjes demokratike dhe zhvillimit të orientuar nga sektori privat. 

xvi. Mirëmbajtja ose përhapja e përkrahjes aktuale publike ndaj rritjes nuk është as e dëshirueshme 
as e realizueshme. IRJ e Maqedonisë e përballoi relativisht mirë rrezikun e krizës financiare globale dhe 
krizën ekonomike greke, duke ruajtur rritjen ekonomike dhe duke ulur varfërinë për herë të parë që prej 
pavarësisë. Mirëpo, mbajtja e rritjes në nivelin aktual nuk do të mjaftojë për të adresuar sfidat e vendit 
dhe aspiratat e popullit. Mundësitë e kufizuara në tregun vendas të punës i dekurajojnë investimet në 
arsim dhe nxitin emigrimin e punëtorëve të aftë. Pa përmirësime të përmasave të mëdha në fushën e 
punësimit dhe të ardhurave, shumica e popullsisë maqedonase do të realizojë vetëm një pjesë të vogël 
të fitimit të tyre të mundshëm. Gjithsesi, përdorimi i shpenzimeve publike për përshpejtimin e rritjes 
ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës mund të mos rezultojë i dobishëm me nivelin aktual të të 
ardhurave, apo pa përmirësuar cilësinë e shpenzimeve, dhe nuk do të adresojë shkaqet kryesore të rritjes 
së ngadalshme dhe produktivitetit të ulët. Vazhdimi i strategjisë së njëjtë për thithjen e IHD-ve, po ashtu, 
nuk është i volitshëm, sepse përveç kostos së tij fiskale, lehtësirat shtesë për investime mund ta bëjnë më 
të vështirë për kompanitë vendase të konkurojnë, veçanërisht nëse ekzistojnë shumë pak lidhje ndërmjet 

Figura O.8: Shumë maqedonas nuk punojnë, duke krijuar një sfidë të madhe për vende pune
Shpërndarja e popullsisë sipas forcës së punës dhe statusit të punësimit, 2016
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në të dhënat e autoriteteve kombëtare, LFS,dhe Ndarja e Popullsisë sipas KB-së.
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kompanive kombëtare dhe atyre të huaja. Në vend të kësaj, një alokim më efiçent i faktorëve do të jetë 
kritik për gjenerimin e rritjes së qëndrueshme, por rritja e efiçencës alokative do të kërkojë reforma të 
thella institucionale. Kështu, ndryshimi në politika do të jetë i domosdoshëm për të shtruar një rrugë 
realiste drejt zhvillimit. Dhe ky ndryshim politikash duhet të bazohet në një kuptim të thellë të faktorëve 
që neutralizuan avantazhin e lëvizjes së hershme të IRJ të Maqedonisë. Këta faktorë duket të kenë qënë 
mjaft të fuqishëm, aq sa parandaluan njohjen e potencialit të sektorit privat si shtysë e zhvillimit, një 
qëndrim të shëndetshëm ndaj financave publike, dhe përkushtimin e hershëm ndaj lidhjeve të ngushta 
me BE-në. Ky DSV shqyrton ngushtësisht se çfarë e ka penguar zhvillimin e IRJ të Maqedonisë dhe 
përshkruan masat e nevojshme për rritjen e qëndrueshme të produktivitetit dhe përshpejtimin e rritjes 
afatgjatë.

0.3 Sfida e rritjes: Përmirësimi i alokimit të kapitalit fizik dhe njerëzor për një rritje të 
qëndrueshme të produktivitetit

xvii. Ndërkohë që IRJ e Maqedonisë ka bërë progres të konsiderueshëm drejt krijimit të kushteve 
të nevojshme për një sektor privat dinamik, shumë kompani dhe punëtorë akoma nuk janë në 
gjendje të shndërrojnë këto kushte në mundësi ekonomike. Ekonomia e IRJ të Maqedonisë ka 
qenë e qëndrueshme prej dy dekadash, ndërsa renditja e mjedisit të biznesit të vendit në renditjet 
ndërkombëtare ka qënë e lartë . Ekonomia është hapur ndaj tregtisë, ndërsa autoritetet kanë patur prej 
kohësh një qëndrim pozitiv ndaj IHD. Mirëpo, këto politika ende nuk kanë prodhuar një transformim 
strukturor të plotë. Për më tepër, ritmi i reformave është ngadalësuar që nga viti 2009, ndërsa rritja e 
produktivitetit ka rënë.

xviii. Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë ende duhet të shfrytëzojë plotësisht avantazhet e 
ofruara nga pozita e saj strategjike në rajon dhe nga hapja e saj ndaj tregtisë dhe IHD-ve. Tregjet 
e jashtme nuk kanë nxitur shumë rritjen e ekonomisë vendase, ndërsa politikat ekonomike të hartuara 
për të thithur IHD në sektorët e orientuar drejt eksportit kanë dhënë rezultate të përziera. IHD-të në 
zonat ekonomike të veçanta (ZEV) kanë krijuar një numër të konsiderueshëm të vendeve të reja të punës 
në nën-sektorin e auto-pjesëve, edhe pse me kosto fiskale, por industria e tekstilit duket që thjesht ka 
zhvendosur vendet ekzistuese të punës drejt ZEV-ve, duke mos patur efekt neto mbi punësimin (Figura 
O.9). Ndërsa IHD-të në disa industri, si në atë të auto-pjesëve, kanë ndihmuar për të nxitur vëllimin 
dhe sofistikimin e eksporteve, lidhjet ndërmjet bizneseve të mbështetur nga IHD-të dhe ekonomisë 
lokale janë të kufizuara (Figura O.10). Eksporti i shërbimeve, veçanërisht shërbimet që përdoren nga 
industritë prodhuese të lidhura me zinxhirët globale të vlerave, siç janë logjistika, transporti, teknologjia 
e informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe turizmi, ka potencial të konsiderueshëm për rritje, por 
pjesa e tyre në eksportet totale është vetëm 25 përqind. Nëse sektori i jashtëm do të nxitë transformimin 
strukturor, atëherë ai duhet të mbështetet me masa për thellimin e integrimit në tregjet globale dhe 
rajonale dhe për heqjen e kufizimeve mbi rialokimin e faktorëve produktivë.

xix. Ka evidenca të forta që në IRJ të Maqedonisë alokimi i faktorëve është joefiçent: (1) Investimet 
relativisht të larta dhe rritja ekonomike relativisht e ulët sugjerojnë që kapitali nuk drejtohet në 
fushat me kthimet më të larta. Në të vërtetë, norma e kthimit nga investimet në IRJ të Maqedonisë ka 
qenë në rënie që prej vitit 2001 (Figura O.11). (2) Analiza në nivel kompanie tregon që burimet nuk po 
zhvendosen nga kompanitë më pak produktive drejt kompanive më produktive, si ndërmjet sektorëve 
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edhe brenda sektorëve. Efiçenca alokative brenda sektorëve (duke reflektuar përshtatjen me teknologjinë) 
është e ulët në krahasim me vende të tjera të krahasueshme. Për më tepër, kompanitë më pak produktive 
krijojnë një përqindje joproporcionale të punësimit (Figura O.12). (3) Zhvendosja e fuqisë punëtore 
nga sektori i bujqësisë drejt sektorëve më produktivë ka qenë e ngadalshme, dhe në përgjithësi, alokimi 

Figura O.9: Ndërsa kompanitë automobilistike 
në Zonat Ekonomike të Veçanta (ZEV) kanë 
krijuar shumë vende të reja pune, numri i 
vendeve të humbura të punës në industrinë 
e tekstilit dhe veshjeve jashtë ZEV-ve është i 
barabartë me numrin e krijuar brenda tyre

Figura O.10: Kompanitë e orientuara drejt 
eksportit nuk mbështeten në furnitorët lokalë

Krijimi i vendeve të punës neto brenda dhe jashtë ZEV-
ve, 2011–16 (x1000)

Pjesa e inputeve totale me origjinë të huaj i përdorur 
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në Hulumtimet e Kompanive 
të Bankës Botërore.

Figura O.11: Kthimi nga investimet ka shënuar 
rënie

Figura O.12: Punësimi dhe rritja e punësimit 
janë relativisht të ulët në kompanitë më 
produktive

Norma e rritjes dhe norma e kthimit nga investimet, në 
përqindje

Punësimi dhe krijimi i vendeve të punës neto sipas 
produktivitetit total të faktorëve sipas të ardhurave 
brenda industrive, në kuantile, 2013–16
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ISH REPUBLIKA JUGOSLLAVE E MAQEDONISË DIIAGNOSTIKIMI SISTEMATIK I VENDIT - PëRMBLEDHJE

10 PëRMBLEDHJE E DIAGNOSTIKIMIT



sektorial i forcës së punës ka ndryshuar pak gjatë dekadës së fundit. Keqalokimi i fuqisë punëtore paraqet 
një kombinim të sfidave të punësimit dhe të mirëqënies të shkaktuara nga pjesëmarrja e ulët në forcën e 
punës, normat e larta të migrimit dhe plakja e popullsisë.

xx. Keqalokimi i burimeve është përkeqësuar nga fakti që kompanitë e IRJ së Maqedonisë kanë 
kapacitete të kufizuara dhe ngurrojnë të pranojnë teknologjinë. Ekonomia e vendit përbëhet nga 
shumë firma të vogla, të cilat krijojnë inovacio ngadalë. Ashtu si në ekonomitë e tjera që më parë ishin 
të planifikuara, sektori privat vuan nga shkalla e lartë e përqendrimit në treg, për shkak se procesi i 
privatizimit i privilegjoi pjesëmarrësit në politikë. Rrjedhimisht, keqalokimi i burimeve nuk iu ka bërë 
presion firmave për të përmirësuar metodat e tyre administrative ose për të adoptuar teknologji të reja. 
Pabarazitë e mëdha në produktivitet ndërmjet firmave më shumë produktive dhe atyre më pak produktive 
ilustrojnë hendeqet e mëdha në aftësitë e firmave: firmat në përqindëshin e 90 të produktivitetit janë 7.6 
herë më produktive sesa firmat në përqindëshin e 10. Këto probleme përfshijnë mungesën e aftësive 
në forcën e punës, veçanërisht atyre menaxheriale. Vetëpunësimi dhe informaliteti janë të zakonshëm, 
ndërsa faktorët nxitës të formalizmit janë të dobët. 

xxi. Politikat ekonomike kontribuojnë në rritjen e plogësht dhe produktivitetin e ulët në bujqësi. 
Mbështetja e qeverisë së IRJ të Maqedonisë për bujqësinë, si përqindje në PBB-së, është më e lartë se 
ajo e fqinjëve të rajonit dhe tepër më e lartë sesa mesatarja e BE28. Politikat për mbështetjen e bujqësisë 
janë deformuese dhe kontribuojnë në paefektshmëri, veçanërisht në fermat e subvencionuara dhe në 
prodhimet tepër të subvencionuara, si duhani dhe blegtoria. Subvencionet pengojnë produktivitetin 
bujqësor dhe ngadalësojnë transformimin strukturor, duke bërë që shumë punëtorë të qëndrojnë në 
sektorin bujqësor me produktivitet të ulët në vend që të kalojnë në punë më produktive në agro-biznes, 
industri prodhuese ose shërbime. Kuadri ligjor për investime dhe kuadri institucional për eksportet 
bujqësore krijojnë pengesa që reduktojnë produktivitetin, duke dëmtuar potencialin e sektorit për të 
rritur të ardhurat dhe për të diversifikuar eksportet. 

xxii. Nevojiten reforma urgjente për të lehtësuar lëvizjen e burimeve drejt mundësive më produktive 
dhe për të përfunduar transformimin strukturor të IRJ të Maqedonisë. Megjithëse suksesi i vendit në 
përthithjen e IHD në sektorët e orientuar nga eksporti ka mundësuar integrimin e tij në disa zinxhirë 
globalë të vlerave, vendi nuk ka qenë në gjendje që të shfrytëzojë në mënyrë efektive pozitën strategjike 
të tij. Firmat maqedonase nuk mund të shfrytëzojnë klimën e mirë të biznesit, duke shkurajuar kështu 
zhvillimin e zinxhirëve të sofistikuar të vlerave që shtojnë më tepër përmbajtje lokale, duke ngadalësuar 
ngritjen e industrive të reja, si dhe duke i mbajtur vendet e punës shumë të përqendruar në sektorët me 
produktivitet të ulët dhe me rritje të ulët të produktivitetit. Përshpejtimi i transformimit strukturor dhe 
promovimi i adoptimit të teknologjive të reja dhe inovacionit do të bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm 
në rrugën e IRJ të Maqedonisë për daljen nga kurthi i të ardhurave të mesme dhe arritjen e statusit të të 
ardhurave të larta. Ky DSV synon të identifikojë pengesat që frenojnë dinamizmin dhe konkurrueshmërinë 
e sektorit privat të IRJ të Maqedonisë, si dhe të përcaktojë një strategji për kapërcimin e tyre. Çështjet 
kryesore janë mungesa e aftësive të forcës së punës, dobësitë në tregti dhe infrastrukturë transporti dhe 
integrim të zinxhirit të vlerave, si dhe mangësitë në konkurrencë dhe politika investimi, rregullimet në 
fushën e biznesit, aftësitë e firmave, aksesi në financa dhe lidhjet digjitale. Në të vërtetë, analiza sasiore e 
ndikimit të aspekteve të klimës së biznesit bën të qartë se këta faktorë mund ta zvogëlojnë produktivitetin 
e firmave, duke theksuar kështu rëndësinë e politikave mbështetëse (Figura O.13). Ky DSV identifikon 
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gjithashtu edhe sfidat konkrete të industrive të përzgjedhura, si bujqësia dhe agrobiznesi, auto-pjesët, 
tekstilet, turizmi dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit (TIK).

0.4 Sfida e përfshirjes: Mundësi më të mëdha dhe më të mira për gjenerim të të 
ardhurave për të gjithë qytetarët e IRJ të Maqedonisë

xxiii. Në qoftë se IRJ e Maqedonisë pretendon vendin e saj në tavolinën e BE-së, ajo duhet të 
ndërrmarë reforma që u mundësojnë të gjithë qytetarëve të saj të zënë vendin e tyre në tavolinën 
e mundësive ekonomike. Sfida themelore është të krijohet një klasë e mesme e fuqishme, që do 
të jetë e qëndrueshme ndaj tronditjeve. Kjo do të kërkojë, si vende pune të cilësisë së lartë, edhe më 
shumë mundësi për të gjithë qytetarët, që ata të përftojnë një kthim të drejtë nga asetet gjeneruese të të 
ardhurave, si aftësitë, toka dhe kapitali. Pengesat dhe mungesa e stimujve për punësim dhe pjesëmarrja e 
ulët në forcën e punës po pengojnë familjet maqedonase të grumbullojnë këto asete. Për më tepër, gjasat 
që familjet të grumbullojnë asete dhe të përfitojnë nga mundësitë ekonomike ndryshojnë shumë sipas 
gjinisë, moshës dhe përkatësisë etnike, gjë që thellon edhe më shumë pabarazitë ekonomike.

Figura O.13: Disa aspekte të klimës së biznesit kontribuojnë në produktivitetin e një kompanie në 
IRJ të Maqedonisë, ndërsa kostot e tregtisë, legjislacioni në fushën e biznesit dhe të tjera e pengojnë 
atë
Ndikimi i aspekteve të klimës së biznesit mbi produktivitetin e kompanive, koeficientet e regresionit me PTFA si 
variabël të varur

Firma ka akses në linjë krediti

Firma eksporton

Firma ofron trajnime

Firma shfrytëzon teknologji
të huaj

Firma është me pronësi të huaj

% e firmave të goditura nga
krimi
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të energjisë

% e firmave që konkurrojnë
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Shpjegimi:
Grafiku tregon ndikimin e një ndryshimi në një dimension 
të klimës së biznesit në produktivitetin e firmës mediane 
në IRJ të Maqedonisë, duke i mbajtur të gjitha dimensionet 
tjera konstante. Për shembull, të pasurit akses në një linjë 
kredie (45.4 përqind e firmave në IRJ të Maqedonisë kanë 
akses në linjë kredie, në krahasim me 37.7 përqind në vendet 
e Evropës dhe Azisë Qendrore (EAQ) shoqërohet me rritjen 
në produktivitet prej 13 përqind për firmën mediane në 
vend.
Për dimensionet e treguara me përqindje, ai tregon ndikimin 
e një rritjeje me një pikë përqindje. Për shembull, rritja me 
një pikë përqindjeje e pjesës së firmave të ndikuara nga krimi 
shoqërohet me një rënie prej 0.1 përqind në produktivitetin 
e firmës mediane .
Për dimensionet që tregohen me një numër, ai tregon 
ndikimin e një rritjeje me një njësi. Për shembull, rritja 
me një ditë e kohës që nevojitet për të marrë leje pune, 
shoqërohet me një ulje prej 4.2 përqind në produktivitetin e 
firmës mediane.Ndikimi i ndryshimeve mbi produktivitetin e firmave

Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në të dhënat e Anketës së Ndërmarrjeve të Bankës Botërore, sipas Cusolito, Correa dhe Pena (2018).
Shënim: PTFA matet me shitjet e zhveshura nga efekti i inflacionit. Ndikimi i vlerësuar mbi produktivitetin ndjek metodologjinë e De 
Loecker (2013), me PTFA si variabël të varur dhe kapitalin dhe punën si inpute. Meqë PTFA mat fitueshmërinë, ai kombinon si faktorët e 
kërkesës, edhe ata të ofertës. Kështu, ushtrimi tregon ‘efektet margjinale dhe të përbashkëta’, të cilat kombinojnë ndikimin e çmimeve dhe 
efiçencës. Ai nuk vlerëson performancën e vendit në krahasim me vendet të tjera, por mund të identifikojë variablat që kanë ndikimin më 
të madh mbi produktivitetin në IRJ të Maqedonisë. Shiko Kapitullin 3 për detaje.
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xxiv. Mundësitë që qytetarët e IRJ të Maqedonisë të krijojnë kapital njerëzor janë të kufizuara 
dhe madje mund të përkeqësohen, gjë që zvogëlon kapacitetin e punëtorëve për të përmbushur 
kërkesat në rritje të ekonomisë moderne dhe për të kontribuuar në rritjen e produktivitetit. Në IRJ 
të Maqedonisë, hendeqet e kapitalit njerëzor fillojnë në moshë të hershme dhe zgjerohen me kalimin e 
kohës (Figura O.14). Niveli i regjistrimeve në parashkollor është shumë i ulët; rezultatet e studentëve 
maqedonas në provimet ndërkombëtare po përkeqësohen; pjesa dërmuese e të papunëve nuk kanë 
përvojë pune, ndërsa kompanitë ofrojnë pak mundësi për formim profesional. Normat e vdekshmërisë 
për të sapolindurit, foshnjat dhe fëmijët nën pesë vjeç sugjerojnë kequshqyerje dhe shëndet të dobët, gjë 
që ndikon në aftësinë për të mësuar, si dhe në produktivitet përgjatë gjithë ciklit të jetës. Vendet e vogla 
që kanë arritur të kenë një rritje të qëndrueshme dhe kanë dalë me sukses nga kurthi i të ardhurave të 
mesme, në mesin e tyre edhe disa “Tigra të Azisë Lindore,” kanë investuar që të gjithë në arsim në mënyrë 
agresive. Në provimet e standardizuara të PISA (Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve) 
të vitit 2015, Singapori, Tajvani, Hong Kongu dhe Makau janë renditur mes dhjetë vendeve të para, edhe 
në lexim, edhe në matematikë. IRJ e Maqedonisë u rendit në pesëshen e fundit, shumë larg vendeve të 
krahasueshme me të, si p.sh. Shqipëria, Mali i Zi, Moldavia dhe Gjeorgjia (Figura O.15). Me rënien e 
forcës së punës dhe nivelin e ulët të produktivitetit të punës, rritja e ardhshme e IRJ të Maqedonisë do të 
mbështetet gjithnjë e më shumë në formimin e kapitalit njerëzor.

xxv. Barrierat dhe mungesa e stimujve të punësimit dhe pjesëmarrjes në forcën e punës e bëjnë më 
të vështirë që puna të kontribuojë në rritjen. Përtej mungesës së aftësive, pengesat burojnë edhe nga 
shërbimet e pamjaftueshme mbështetëse për punëtorët, siç janë kujdesi për fëmijët dhe moshën e tretë. 
Për më shumë, legjislacioni i punës nuk është mjaftueshëm elastik për të lehtësuar aksesin në punë të 
grave, të rinjve dhe të moshuarve. Barra tatimore mbi pagat e ulëta e dekurajon punësimin. Për ata që 
përfitojnë nga ndihma sociale dhe pensionet, humbja potenciale e përfitimeve inkurajon pasivitetin. 
Kështu, dy forca që veprojnë njëkohësisht gjenerojnë performancë të vakët, pavarësisht përpjekjeve të 
vazhdueshme të qeverive për të adresuar sfidën e krijimit të vendeve të punës. Nga njëra anë, krijimi 
i vendeve të punës ka qenë pozitiv, por i përqendruar në aktivitete me produktivitet të ulët, paga të 

Figura O.14: Në IRJ të Maqedonisë, mangësitë në formimin e kapitalit njerëzor fillojnë që në 
fëmijëri dhe vazhdojnë të rriten me kalimin e kohës

Formimi profesional

Kalimi nga shkolla në punë

Arsimi i përgjithshëm & AFP

Zhvillimi i hershëm i fëmijëve

Vetëm një në 4 firma ofron trajnime në vendin e punës
(shpeshherë firmat më produktive).

.Deri në moshën 55 vjeç 1 në 4 të punësuar ka dalë në pension,

77% e të rriturve të papunë nuk kanë përvojë pune paraprake
(25–34 vjeç). 58% e personave 45-54 vjeç nuk kanë përvojë pune.

Vendi i vetëm ku rezultatet e TIMS dhe PISA kanë rënë
në 15 vitet e fundit Vetëm Kosova është pas IRJ.

.se Maqedonisë sipas PISA

Nivel i ulët i regjistrimit në parashkollor, veçanërisht për më
të varfërit (0 3% në kuantilin më të varfër).

Tek të pasurit kjo është 55% kundrejt 80% në Serbi.
,

Burimi: Të dhënat e autorit bazuar në burime të ndryshme.
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ulëta, dhe në veprimtari jo të tregtueshme, ndaj 
mund të mos jetë i qëndrueshëm, sepse është 
nxitur pjesërisht nga stimujt fiskalë në projektet 
infrastrukturore, subvencionet dhe në politikat 
aktive të tregut të punës. Nga ana tjetër, ngurtësia 
në tregun e punës dhe institucionet e mbrojtjes 
sociale e dekurajojnë pjesëmarrjen në tregun e 
punës, veçanërisht për ata në gjysmën e poshtme 
të shpërndarjes së të ardhurave.

xxvi. Mangësitë strukturore të tregut të punës 
çojnë në shpërdorim të konsiderueshëm të 
viteve të punës. Në bazë të treguesve të tregut 
të punës për vitin 2016, vlerësohet që normat 
e ulëta të punësimit në IRJ të Maqedonisë 
rezultojnë në rreth tetë vite shpërdorim për 
punëtorët e grupmoshës 15–24, rreth 12 vite 
shpërdorim për grupmoshën 25–54, dhe afërsisht 
6 vite shpërdorim për grupmoshën 55–64. Për 
punëtorin mesatar të gjinisë mashkullore në IRJ të 
Maqedonisë kjo përbën rreth 25 vite shpërdorim 
për shkak të papunësisë së madhe dhe pasivitetit. 
Për gratë, shpërdorimi është 30 vite (Figura O.16).

xxvii. Pabarazi në aksesin ndaj mundësive ekonomike do të thotë më pak përfshirje sociale  (Figura 
O.17). Ndërtimi i një shoqërie të klasës së mesme të qëndrueshme kërkon rritjen e veprimtarisë së 

Figura O.15: Studentët e IRJ se Maqedonisë arrijnë rezultate të dobëta në testet e standardizuara
Rezultatet e provimeve të PISA në vendet e OECD, në Lexim, 2015
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në PISA 2015.
Shënim: Rezultatet e aftësive matematikore po ashtu e renditin IRJ të Maqedonisë në fund të listës.

Figura O.16: Maqedonasit humbasin 
mesatarisht rreth 25 vjet punësim për shkak të 
rezultateve të dobëta në tregun e punës
Vite mesatare të humbura të punësimit produktiv, 2016
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në të dhënat e SEE Jobs 
Gateway (wiiw dhe Banka Botërore) dhe Eurostat.
Shënim: Vitet mesatare të punësimit potencialisht të humbur 
janë të barabarta me përqindjen e viteve totale të punës për një 
grupmoshë, shumëzuar me një minus normën e punësimit për të 
njëjtën grupmoshë në vitin 2016. Metodologjia bazohet në Arias et 
al. (2014).
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individëve nëpërmjet zgjerimit të aksesit në mundësi të reja. Për shembull, eliminimi i pabarazisë gjinore 
në tregun e punës vlerësohet se mund të rritë PBB-në vjetore të IRJ të Maqedonisë me 16 përqind. Meqë 
individët, që janë ekonomikisht të margjinalizuar dhe të paaftë që të marrin plotësisht pjesë në rritjen 
ekonomike, kanë vështirësi me diversifikimin e aseteve të tyre, ata mbeten të rrezikuar nga tronditjet. 
Rrjedhimisht, përpjekjet për të forcuar gjithëpërfshirjen janë të domosdoshme, si për rritjen, edhe 
për uljen e varfërisë. Në IRJ të Maqedonisë, shumë njerëz janë ende të varfër dhe të përjashtuar nga 
mundësitë e punësimit, në mesin e të cilëve minoritetet etnike janë të mbi-përfaqësuara. Në veçanti, 
shqiptarët etnikë përbëjnë rreth 45 përqind të të gjithë familjeve në kuantilin e poshtëm të të ardhurave, 
dhe vetëm 15 përqind të kuantilit të sipërm. Romët në vendbanime kanë norma mesatare të përfundimit 
të arsimit formal më të ulëta sesa fqinjët e tyre jo-Romë. Grupet e cënueshme janë po ashtu në rrezik të 
përkeqësimit të shëndetit, sipas matjeve të treguesve themelorë siç është vdekshmëria e fëmijëve. Sistemi 
i mbrojtjes sociale, veçanërisht ndihmës sociale, nuk kontribuon mjaftueshëm në përfshirjen sociale, 
pjesërisht për shkak se vëmendja është përqëndruar në përkrahjen e familjeve me fëmijë më shumë sesa 
në arritjen drejtpërdrejt tek të varfërit dhe të rrezikuarit. Promovimi i gjithëpërfshirjes nuk është vetëm 
një qëllim në vetvete, ai është gjithashtu i rëndësishëm për të zgjidhur sfidat e produktivitetit, sepse 
shpërndarja e pabarabartë e mundësive të punësimit dhe sipërmarrjes, bazuar në gjini, etni ose tipare të 
tjera, kontribuon në shfrytëzimin e dobët të punës dhe kapitalit.

0.5 Sfida e qëndrueshmërisë: Vendosja e një themeli të qëndrueshëm institucional për 
rritjen afatgjatë

xxviii. Reformat institucionale të paplota ose të pabarabarta kanë krijuar pritshmëri dhe shpresa, 
por nuk kanë dhënë rezultatet e nevojshme. IRJ e Maqedonisë zakonisht ndërmerr reforma të 

Figura O.17: Shembuj të zgjedhur të pabarazisë në të ardhura dhe mundësi në IRJ të Maqedonisë
A. Minoritetet etnike kanë më 
tepër gjasa të jenë të varfër

B. Të rinjtë Romë në vendbanime 
kanë më pak mundësi për të 
formuar kapitalin njerëzor

C. Hendeqet ndërmjet gjinive në 
tregun e punës krijojnë një kosto 
të madhe ekonomike

Shpërndarja e popullsisë sipas 
etnitetit, kuantilet e të ardhurave

Norma e përfundimit të arsimit 
të mesëm dhe të lartë, 16–24 vjeç, 
2017

Humbja në PBB në IRJ të 
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në 
Anketën e vitit 2017 për Cilësinë e Jetës. 
Etnitetet të vetë-raportuara.

Burimi: Anketa rajonale e Romëve për vitin 
2017 e UNDP-BB-Komisionit Evropian.

Burimi: Cuberes dhe Teignier (2015).
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guximshme, por nuk i ndjek në vijimësi që të krijojë përfitime të qëndrueshme. Shpeshherë reformat 
janë ndërprerë në gjysmë të rrugës, dhe nuk kanë qënë të njëjta në të gjithë dimensionet institucionale. 
Ekzistojnë, për shembull, dëshmi të forta që erozioni i institucioneve shtetërore gjatë krizës politike 
të viteve 2014–2017 e dëmtoi besimin në ekonomi dhe çoi në ngadalësimin e rritjes dhe të krijimit të 
vendeve të reja të punës. Vazhdimësia e reformave të paplota po ndikon në tri fusha me rëndësi kritike 
për të ardhmen e IRJ të Maqedonisë: krijimi i institucioneve në përputhje me ato të BE-së, shëndeti i 
llogarive fiskale dhe cilësia e mjedisit. 

xxix. Megjithëse vendi filloi herët të ndërtojë institucione të qëndrueshme të orientuara nga tregu, 
disa institucione ende ndjekin ato të ekonomive të ngjashme (peer) për të përmbushur standardet 
e BE-së. Reformat makroekonomike, hapja tregtare dhe vendosja e marrëdhënieve miqësore me BE-në 
u kryen ndërmjet viteve ’90 dhe fillimit të viteve 2000. Reformat në klimën e investimeve e ngritën IRJ 
të Maqedonisë në nivel më të lartë në renditjen e Doing Business, ndërsa strategjia për promovimin 
e IHD rezultoi e suksesshme për rritjen e eksporteve. Mirëpo, kjo nuk u pasua nga qëndrueshmëri 
politike, llogaridhënie, sundim të shtetit të së drejtës dhe parandalim të korrupsionit. Siç mund të shihet 
në Figurën O.18, në vitin 2016, mesatarja e IRJ të Maqedonisë në gjashtë fushat për Treguesit Botërorë 
të Qeverisjes (WGI), rezultatet e të cilëve variojnë nga –2,5 (qeverisje e dobët) në 2,5 (e fuqishme), 
ishte –0.7. Rezultati mesatar i vendeve inspiruese, pesë vjet para se secili prej tyre të hynte në BE, ishte 
+0,5, ndërsa mediana e rezultatit të tyre në vitin 2016 ishte rreth +0.74. Në bazë të Anketës së Opinionit 
Ekzekutiv të WEF për vitin 2016, paqëndrueshmëria e politikave dhe inefiçenca e burokracisë janë ndër 

4 Në dy nga gjashtë treguesit e raportuarnë WGI—cilësia e legjislacionit dhe efektiviteti i pushtetit—IRJ e Maqedonisë renditet mbi 
medianën botërore dhe më lart se shumica e vendeve të ngjashme strukturore. Megjithatë, në katër fushat e tjera—qëndrueshmëria 
politike, zëri dhe llogaridhënia, sundimi i shtetit të së drejtës dhe kontrolli mbi korrupsionin—rezultatet janë shumë më të dobëta.

Figura O.18: Qeverisja e IRJ të Maqedonisë 
është shumë nën vendet që synon të arrijë, para 
se ato të hynin në BE

Figura O.19: Hendeku ndërmjet ligjeve dhe 
zbatimit në praktikë dëmton efektivitetin e 
vendit dhe besimin shoqëror
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Burimi: Përllogaritjet e autorit bazuar në të dhënat e WGI dhe 
Bankës Botërore (2017) Nxitja e motorit të Rritjes dhe prosperitetit 
në Ballkanin Perëndimor.
Shënim: Mesatarja e WGI është mesatarja e 6 komponentëve të 
WGI-së. Vlerësimet variojnë nga -2.5 (dobët) në 2.5 (fuqishëm) për 
performancën e qeverisjes.

Burimi: Të dhëna nga Transparency International (2011).
Shënim: Vija e pandërprerë tregon mesataren e aspekteve ligjore të 
kapacitetit, qeverisjes dhe efiçencës në prokurimin publik. Vija e 
ndërprerë paraqet mesataren e komponentëve praktikë.
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pesë pengesat më të mëdha për të bërit biznes në IRJ të Maqedonisë. Hendeku ndërmjet ligjeve dhe 
praktikës dëmton efektivitetin e shtetit dhe besimin social. Për shembull, sipas indeksit të Transparency 
International për cilësinë e masave kundër korrupsionit, sistemi gjyqësor i Maqedonisë u vlerësua 93 nga 
100 përqind për bazën ligjore, por vetëm 60 përqind për zbatimin në praktikë (Figura O.19). Hendeqe 
të tilla të ngjashme në zbatim vihen re edhe në legjislacion dhe administratë publike. Përveç kësaj, gjatë 
dekadës së fundit, përkeqësimi i vazhdueshëm i sistemit të kontrollit dhe balancimit e dobësoi besimin 
ndërmjet njerëzve dhe shtetit. Prandaj, është me rëndësi të veçantë që të rindërtohet dhe forcohet besimi 
shoqëror, që të sigurohet se qeveria ka pas saj njerëzit e duhur për të realizuar reformat e nevojshme, që 
vendi të ecë përpara drejt rrugës së rritjes më të shpejtë e të qëndrueshme dhe integrimit ekonomik me 
BE-në dhe me pjesën tjetër të botës. 

xxx. Megjithëse masat për stimuj fiskalë mund të nxitin rritjen, ato nuk mund ta mbajnë të 
qëndrueshme dhe ta përshpejtojnë atë. Qeveria ka hapësirë të vogël fiskale për nxitjen e ekonomisë 
dhe ekzistojnë rreziqe ndaj qëndrueshmërisë fiskale të cilat duhen zgjidhur. Falë politikave fiskale 
ekspansive gjatë viteve të fundit, ekonomia u rrit, krijoi vende të reja pune dhe u zbut varfëria. Politikat 
fiskale funksionuan sepse përkushtimi paraprak për një mjedis të qëndrueshëm makroekonomik kishte 
krijuar hapësirë për politika kundërciklike, por ajo hapësirë tashmë është shfrytëzuar plotësisht: raporti 
i borxhit publik ndaj PBB-së u rrit nga 23 përqind e PBB-së në vitin 2008 në 47.6 përqind në vitin 
2017. Pa rritjen e të ardhurave publike apo përmirësimin e cilësisë së shpenzimeve, nuk do të ketë 
hapësirë fiskale për të mbështetur, e aq më pak për të përshpejtuar, rritjen ekonomike. Për më tepër, 
kur masat fiskale ishin ekspansive, u kushtohej vëmendje e pakët faktorëve të lidhur me rritjen e riskut; 
për shembull, deficiti aktual në pensione është mbi 4 përqind të PBB-së dhe me plakjen e popullsisë, 
pritet që shpenzimet për pensionet të rriten. Gjithashtu, i është kushtuar vetëm vëmendje sipërfaqësore 
efiçencës së shpenzimeve publike në fushën e arsimit, shëndetit, infrastrukturës dhe subvencioneve 
bujqësore. Një krahasim i shpenzimeve aktuale me nevojat minimale të nevojshme për të arritur 
të njëjtin rezultat sugjeron se reformat e efiçencës mund të kursejnë mbi 13 përqind të shpenzimeve 
totale publike. Ndërkohë, rezultatet në arsim dhe shëndetësi po përkeqësohen. Ekzistojnë hapësira të 
mëdha për rritjen e të ardhurave nëpërmjet përmirësimit të mbledhjes së taksave, që karakterizohet nga 
përjashtime të gjera nga taksat, sfida lidhur me arkëtimin dhe informalitetin. Paradoksalisht, suksesi 
relativ i përdorimit të stimujve fiskalë me qëllim përmirësimin e rritjes ekonomike, krijimin e vendeve të 
punës me nivel të ulët aftësish dhe zbutjen e varfërisë, ka hequr vëmendjen nga konsolidimi i nevojshëm 
fiskal dhe reforma në administratën publike.

xxxi. Burimet e kufizuara publike dhe mangësitë e politikave kanë penguar zbatimin e veprimeve 
dinamike për parandalimin e rreziqeve mjedisore, si ndotja e ajrit dhe rreziqet natyrore, të cilat 
janë rritur për shkak të ndryshimeve klimatike. Ndotja e ajrit në IRJ të Maqedonisë është tashmë ndër 
më të këqijat në Evropë, ndërsa rreziqet ndaj shëndetit janë të mëdha, me një kosto të vlerësuar vjetore 
prej 3.2 përqind të PBB-së. Shkaktarët kryesorë, përgjegjës për më tepër se 90 përqind të emetimeve, 
konsiderohen të jenë trafiku rrugor, prodhimi industrial dhe i energjisë, si dhe ngrohja e shtëpive të 
banimit, kurse burime të tjera të ndotjes përfshijnë bujqësinë, djegien e mbetjeve dhe pluhurin e 
veprimtarive në ndërtim. Ndotja e ajrit është e përqendruar, me mbi 45 përqind që godet Shkupin, 
qytetin më të madh, dhe disa zona prodhuese lokale. Përveç miratimit të masave, siç janë regjistrimi 
i ndotësve dhe sistemeve të monitorimit të cilësisë së ajrit, ekziston nevoja e zbatimit më intensiv të 
legjislacionit mjedisor. Gjithashtu, IRJ e Maqedonisë është tepër e ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore 
siç janë përmbytjet, tërmetet, zjarret në pyje, thatësirat, rrëshqitjet e dheut dhe temperaturat ekstreme. 
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Dëmet vjetore ndaj infrastrukturës së rëndësishme të shkaktuara nga rreziqet lidhur me klimën pritet të 
dyfishohen deri në vitin 2020, ndërsa në vitin 2080 mund të jenë më shumë se pesë herë më të mëdha. Një 
përmbytje e madhe ose tërmet mund të përmbysë edhe rritjen ekonomike, të ndikojë në infrastrukturën 
e rëndësishme, të shkaktojë humbje në të ardhurat nga bujqësia dhe të shkatërrojë mjetet e jetesës në 
zonat rurale. Për shembull, një tërmet që mund të ndodhë çdo 250 vjet do të godiste mbi 40 përqind të 
popullsisë së Maqedonisë dhe kostoja e tij do të ishte sa 50 përqind e PBB-së. Prandaj, më tepër se kurrë, 
nevojitet forcimi i gatishmërisë për gjendjet emergjente dhe për aspekte të tjera të rezistencës.

0.6 Drejt rritjes më të shpejtë, më gjithëpërfshirëse dhe më të qëndrueshme: Tri rrugë 
reciprokisht përforcuese

xxxii. Që të konvergjojë me nivelin e të ardhurave të BE-së dhe që të ndërtojë një shoqëri të fuqishme 
të klasës së mesme, IRJ e Maqedonisë duhet të promovojë rritje më të shpejtë, më gjithëpërfshirëse 
dhe më të qëndrueshme  (Figura O.20). Që të arrihet rritje e produktivitetit është e nevojshme që vendi 
të investojë më shumë në kapital njerëzor dhe fizik dhe të krijojë një mjedis që mundëson rritje të 
sektorit privat. është e nevojshme të rritet efiçenca e shpërndarjes (alokimit) që të shfrytëzohet plotësisht 
kapaciteti prodhues aktual i vendit. Tregjet e jashtme mund të sigurojnë hapësirë që ekonomia e IRJ 
të Maqedonisë të zgjerohet dhe të lehtësojnë rialokimin e burimeve, por shfrytëzimi i mundësive të 
jashtme do të varet nga lidhje më të mira vendore dhe rajonale. Që të bëhet më konkurrent dhe dinamik, 
vendi ka nevojë për teknologji të reja dhe forcë punëtore me nivel më të lartë aftësish. Vizioni është të 
arrihet një ekonomi vendase energjike, me lidhje më të mira, e angazhuar në rajon dhe përtej, që forcon 
pozitën e saj në fushat e avantazheve të forta krahasuese. 

xxxiii. Që të krijojë mundësi cilësore për të ardhura dhe punësim, rritja e produktiviteti duhet 
të jetë me bazë të gjerë dhe të përfshije stokun e madh të burimeve të pashfrytëzuara njerëzore. 
Mirëpo, mungesa e aftësive të forcës së punës, dhe veçanërisht përkeqësimi i mëtejshëm i aftësive gjatë 

Figura O.20: Elementet kryesore për një rritje më të shpejtë, më gjithpërfshirëse dhe më të 
qëndrueshme në IRJ të Maqedonisë
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Burimi: Autorët.
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viteve fundit, mund t’i reduktojë përpjekjet për rritjen e produktivitetit dhe zgjerimin e veprimtarisë 
ekonomike. Prandaj, është urgjente të mundësohet formimi i afttësive të reja dhe të rimëkëmbet sistemi 
arsimor nga arsimi i hershëm e deri në ofrimin e mundësive për të mësuarin gjatë gjithë jetës. Zbulimi 
i potencialeve të forcës së punës do të kërkojë gjithashtu dhe heqjen e deformimeve dhe çmontimin 
e pengesave që dekurajojnë njerëzit—veçanërisht gratë dhe minoritetet—nga pjesëmarrja në forcën 
e punës. Gjithashtu, duhet të tejkalohen edhe hendeqet socio-ekonomike që ndikojnë në minoritetet 
etnike, gratë dhe banorët e zonave të caktuara. Vetëm në qoftë se qytetarët mund të shfrytëzojnë plotësisht 
potencialet e tyre prodhuese dhe të rritin të ardhurat e tyre nga puna, atëherë IRJ e Maqedonisë do të 
mund të çrrënjosë varfërinë dhe të zgjerojë klasën e mesme.

xxxiv. Mbështetja e iniciativave në afatgjatë varet nga rritja e rezistencës së vendit në mënyra të 
ndryshme. Institucionet shtetërore duhet t’u përgjigjen nevojave të bizneseve dhe qytetarëve, që të 
mund të koordinojnë hartimin e politikave dhe—kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme—të sigurojnë 
sundimin e shtetit të së drejtës. Qëndrueshmëria fiskale ka rëndësi të veçantë për mbështetjen e rritjes së 
produktivitetit, mbrojtjen e ekonomisë nga tronditjet dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike. 
Menaxhimi më i mirë i mjedisit dhe rritja e qëndrueshmërisë ndaj fatkeqësive natyrore dhe rreziqeve 
klimatike do të ndihmonin jo vetëm në qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike, por edhe në mbrojtjen e 
më të rrezikuarve. 

xxxv. IRJ e Maqedonisë do të mund të arrijë një zhvillim më të shpejtë, më të qëndrueshëm dhe 
më gjithpërfshirës duke avancuar përgjatë tri rrugëve komplementare. E para përqendrohet në 
inkurajimin e ngritjes së një sektori privat më dinamik dhe konkurrues, i cili do të shërbejë si shtysë 
për rialokimin e burimeve dhe do të nxitë përdorimin e teknologjive të reja dhe inovacionin. E dyta 
përqendrohet në zgjerimin e aksesit në mundësi ekonomike nëpërmjet investimeve në kapitalin njerëzor 
dhe heqjes së pengesave dhe stimujve negativë, që pengojnë hyrjen e punëtorëve të aftë për punë në tregun 
e punës. Për këtë rrugë, ka rëndësi kritike krijimi i një rrjeti sigurie me shënjestrim më të kujdesshëm, 
që i mbron familjet nga goditjet ekonomike. Rruga e tretë përqendrohet në forcimin e besueshmërisë 

Figura O.21: Rrugët drejt një rritjeje më të shpejtë, më gjithpërfshirëse dhe më të qëndrueshme në 
IRJ të Maqedonisë

Rruga I:
Nxitja e një sektori privat më
dinamik dhe më konkurrent

Rruga II:
Zhvillimi i një kapitali njerëzor

më konkurrues dhe
më të përshtatshëm dhe mbyllja

e hendeqeve të mundësive

Rruga III:
Arritja e qëndrueshmërisë nëpërmjet
qeverisjes efektive, maturisë fiskale,
si dhe menaxhimit të përmirësuar të

mjedisit dhe rezistencës ndaj
fatkeqësive natyrore

� Promovimi i konkurrencës së tregut dhe
vendosja e një klime biznesi botërore

� Nxitja e modernizimit të bujqësisë

� Përmirësimi i lidhjeve tregtare dhe
integrimi në zinxhirin e vlerave

� Përforcimi i a�ësive të firmave dhe
ekosistemit për përdorimin e teknologjive
të reja dhe aksesin e firmave në financë

� Zvogëlimi i stimujve negativë dhe heqja e
pengesave ndaj pjesëmarrjes në tregun e
punës, veçanërisht për gratë

� Mbrojtja e kapitalit njerëzor nëpërmjet
mbrojtjes së të varfërve dhe familjeve në
rrezik nga tronditjet dhe investimi në
mjekësinë parandaluese dhe kujdesin
primar

� Pajisja e njerëzve me a�ësi cilësore dhe të
përshtatshme gjatë tërë ciklit të jetës

� Sigurimi i shtetit të së drejtës dhe ndërtimi
i institucioneve publike të a�a që japin
llogari para qytetarëve

� Sigurimi i qëndrueshmërisë fiskale
nëpërmjet reduktimit të rrezikut fiskal,
përmirësimit të efikasitetit të shpenzimeve,
si dhe rritjes së mobilizimit të të ardhurave

� Investimi në një politikë tërësore për të
zvogëluar ndotjen e ajrit, ndërtuar
rezistencë ndaj rreziqeve natyrore dhe
ndryshimeve klimatike, si dhe promovimin
e rritjes me emetim të ulët të karbonit.

Burimi: Autorët.
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ndaj qeverisë, ndërtimit të vullnetit politik për të ndërmarrë reformat e nevojshme ekonomike, forcimit 
të cilësisë së institucioneve publike dhe sundimit të shtetit të së drejtës, mbajtjes së politikave të forta 
fiskale në mënyrë që qeverisja të mund të ofrojë shërbime publike në mënyrë efikase dhe efektive, si dhe 
përmirësimit të menaxhimit të mjedisit dhe stimujve për promovimin e një ekonomie me nivel të ulët 
karboni. Në kuadër të këtyre tri rrugëve, DSV identifikon dhjetë fusha për reforma (Figura O.21).

0.7 Rruga I: Nxitja e një sektori privat më dinamik dhe konkurrues

xxxvi. Realizimi i vizionit të IRJ të Maqedonisë për një zgjerim të ekonomisë të bazuar në 
dinamizmin e sektorit privat dhe krijimin e vendeve më të mira të punës për qytetarët e saj, fillon me 
ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme. Duke u mbështetur në sukseset në të kaluarën, vendi duhet 
të vazhdojë me thithjen e IHD-ve, si dhe të sigurojë që IHD-të e reja të nxitin eksportin e produkteve/
shërbimeve me përmbajtje lokale. Meqë eksporti është një motor rritjeje për një ekonomi të vogël, duhet 
të mundësohet edhe tregtia dhe transporti. Në tregun vendas nevojiten të ndërmerren politika për 
nxitjen e konkurrencës, të garantohet efiçencës në përdorimin e ndihmës shtetërore dhe ngushtimin e 
hendeqeve të zbatimit dhe dobësive në legjislacionin e biznesit, në mënyrë që të përmirësohet alokimi 
i burimeve dhe të thithen dhe ruhen investimet. Kompanive lokale u nevojitet ndihmë për ndërtimin e 
kapaciteteve të tyre për inovacione dhe përdorimin e teknologjive të reja. Në fund, bujqësia, një sektor 
që ka mbetur prapa, por një punëdhënës i rëndësishëm, ka potencial të madh për rritjen e produktivitetit 
dhe eksportit, por duhet të korrigjohen mospërputhjet aktuale në alokimin e subvencioneve, si dhe tregu 
i pazhvilluar i tokës. Rezultati i veprimeve të përbashkëta në të gjitha fushat duhet të jetë një sektor i 
gjallëruar privat, i cili të mund të mbështetë normat e larta të rritjes dhe krijimin e vendeve të punës, të 
cilat përbëjnë hapa të domosdoshëm për të fituar statusin e vendit me të ardhura të larta dhe përafrimit 
të të ardhurave me ato të BE-së.

0.7.1 Përmirësimi i lidhjeve tregtare dhe integrimi në zinxhirin e vlerave

xxxvii. Politikat për thithjen e IHD-ve duhet të shënjestrojnë aktivitete të orientuara nga eksporti 
me potencial të lartë për të krijuar lidhje me kompanitë vendase dhe njëkohësisht për të rritur 
standardet për lehtësimin e tregtisë dhe transportit. Për momentin, një pjesë e konsiderueshme e 
eksporteve prodhohet nga investitorë të huaj, që kanë ardhur në vend në 10 vitet e fundit—si reagim 
ndaj strategjisë qeveritare për përdorimin e paketave nxitëse për thithjen e IHD-ve. Mirëpo, që sot e 
tutje, IRJ e Maqedonisë duhet të thithë IHD të orientuara nga eksporti, të cilat ndërlidhen më mirë si me 
ekonominë vendase, edhe me zinxhirët globalë të vlerave (ZGV). Trendi gjithnjë në rritje i rajonalizimit 
të prodhimit për ZGV-ve paraqet një mundësi për IRJ të Maqedonisë për të plotësuar integrimin në 
BE: rajoni i Ballkanit Perëndimor ka bollëk të mundësive të pashfrytëzuara për integrimin e prodhimit 
në sektorë si agrobiznesi, teknologjia kompjuterike, tekstilet dhe turizmi. Që të ketë përfitime nga 
këto mundësi, vendi duhet të ulë kostot që burojnë nga vonesat në dogana. IRJ e Maqedonisë duhet të 
modernizojë procedurat, të përmirësojë sistemet doganore dhe të koordinojë aktivitetet e institucioneve 
të saj që merren me eksportet dhe me destinacionet kryesore. Që të shfrytëzojë tërësisht mundësitë 
për eksportin e shërbimeve, që vijnë për shkak të teknologjive të reja, mobiliteti më i madh në tregun 
e punës në Ballkanin Perëndimor (i promovuar, për shembull, me njohjen reciproke të kualifikimeve 
profesionale) do t’u mundësonte vendeve të ndërtojnë një masë kritike si tregje. Së fundi, mbyllja e 
hendeqeve të mbetura në korridoret kryesore të transportit do të përmirësojë lidhjet e IRJ të Maqedonisë 
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me tregjet e jashtme dhe do ta vendosë atë në pozitën e një qendre rajonale të transportit dhe tregtisë, 
ndërsa ristrukturimi i shpenzimeve publike për investime në mirëmbajtjen e infrastrukturës së 
transportit dhe sigurisë së rrugëve do të mundësojë mbrojtjen e kapitalit njerëzor dhe fizik.

0.7.2 Avancimi i konkurrueshmërisë në treg dhe vendosja e klimës botërore të biznesit

xxxviii. Politikat që nxitin konkurrencë të shëndetshme në tregjet vendase dhe veprimet për 
përmirësimin e mjedisit të biznesit kanë rëndësi të veçantë për krijimin e dinamizmit aq të 
nevojshëm në sektorin privat. Në një mjedis konkurrues, kompanitë më produktive gjenerojnë punësim 
me anë të shfrytëzimit efiçent të burimeve ekonomike. Nëpër dokumente, institucionet dhe legjislacioni 
i konkurrencës në IRJ të Maqedonisë ndjekin modelin e BE-së; në praktikë, megjithatë, ekzistojnë 
hendeqe. Pengesat në hyrje në industritë e rrjetit, siç ajo e energjisë elektrike dhe telekomunikacionit, 
si dhe kufizimet e panevojshme të profesionistëve siç janë avokatët, llogaritarët dhe inxhinierët, 
nxitin dyshimet nëse bizneset private mund të konkurrojnë me sukses me Ndërmarrjet në Pronësi 
Shtetërore (NPSh). Sa i përket reformave të klimës së biznesit, sipas treguesve ndërkombëtarë vendi e 
ka përmirësuar ndjeshëm pozitën e tij, por në mes fushave që kërkojnë vëmendje shtesë janë fillimi i një 
biznesi të ri (sigurim të energjisë elektrike, regjistrimi i pasurive), kuadri ligjor për kompanitë (zgjidhja e 
mungesës së likuiditetit, realizimi i kontratave); ndryshimet e vazhdueshme dhe të paparashikueshme të 
legjislacionit, si dhe mbikëqyrja dhe zbatimi i pabarabartë dhe jo-diskret.

0.7.3 Forcimi i aftësive të kompanive dhe ekosistemit për përdorimin e teknologjive të reja dhe aksesin 
e kompanive në financa

xxxix. Firmat vendase, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) dhe kompanitë e reja, 
kanë nevojë për mbështetje për të futur teknologji të reja, të krijojnë inovacione dhe të kenë akses 
të mjaftueshëm në financa që të mund t’i përgjigjen presionit të konkurrentëve. Sot, ato e kanë të 
vështirë të kenë akses në teknologji, financa dhe aftësi menaxhuese. Aktualisht, programet publike të IRJ 
të Maqedonisë subvencionojnë inputet, në vend që të përmirësojnë aftësitë e kompanive. Programet për 
përmirësimin e menaxhimit dhe teknologjive duhet të theksohen më shumë. Ato kanë treguar se janë të 
suksesshme në formimin e aftësive të kompanive në vendet me të ardhura të larta dhe kanë ndihmuar 
sipërmarrësit që të përftojnë aftësi kompjuterike, të cilat gjithnjë e më tepër po njihen si elemente kyçe 
për suksesin e kompanive dhe adoptimin e standardeve ndërkombëtare të cilësisë. Ato ndihmojnë 
kompanitë të thithin financa dhe të menaxhojnë biznesin e tyre me efiçencë. Lidhur me qasjen në 
financa, programet aktuale mund të ristrukturohen në bazë të vlerësimit të hendekut në treg. Përkrahja 
e kompanive për të fituar aftësitë për të qenë më konkurrues dhe më të zotë nga pikëpamja teknologjike, 
do t’i ndihmojë ato të zhvillohen në një botë me struktura të ndryshueshme prodhimi dhe burime të 
ndryshueshme të investimeve të huaja. Meqë studimet mbi aftësitë e kompanive në IRJ të Maqedonisë 
janë të pakta, është e rëndësishme të kryhen vlerësimet e ndikimeve për të siguruar që burimet publike 
arrijnë rezultatet e dëshiruara.

0.7.4 Nxitja e modernizimit të bujqësisë

xl. Një sektor bujqësor më dinamik do të ketë rëndësi kritike për rritjen me bazë të gjerë dhe për 
mundësi më të mira punësimi, veçanërisht për ata në fund të shpërndarjes së të ardhurave. Përveç 
përkrahjes së sektorit privat të orientuar nga eksportet, rëndësi të veçantë ka dhe sigurimi i kushteve 
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që bujqësia të rritet dhe të krijojë vende më të mira pune, gjë nga e cila do të përfitonin drejtpërdrejt 
punëtorët më pak të kualifikuar në zonat rurale. Një prioritet urgjent është rishikimi i ndihmës shtetërore 
në bujqësi, që është një keqalokim i burimeve dhe gjithashtu pengon ndryshimet në teknika dhe 
përmirësimin e produktivitetit. Shfrytëzimi më i mirë i tokës do të varet nga një treg më efektiv i tokës, 
i cili do të varet nga reformimi i sistemit të taksimit të tokës, si dhe zbatimi më efikas i legjislacionit 
mbi tokën për të arritur efekte më të mira. Me përmirësimin e mekanizmit të stimujve, duhet të 
rritet intensiteti i kapitalit njerëzor dhe i kërkimit dhe zhvillimit në bujqësi për të nxitur rritjen dhe 
produktivitetin. Kështu, politikat duhet të ndryshohen në mënyrë që të realizohet potenciali i bujqësisë 
për eksport, të krijohen vende të reja pune dhe të kontribuohet drejt rritjes, veçanërisht në agro-industri 
dhe turizëm.

0.8 Rruga II: Zhvillimi i kapitalit njerëzor konkurrues dhe të përshtatshëm dhe mbyllja e 
hendeqeve të mundësive

xli. Në qoftë se dëshiron t’i arrijë aspiratat e saj për një shoqëri me klasë të mesme, IRJ e Maqedonisë 
duhet të marrë masa urgjente për nxitjen e akumulimit dhe përmirësimin e cilësisë së kapitalit 
njerëzor, si dhe mbylljen e hendeqeve në aksesin në mundësitë ekonomike. Ashtu si ekonomia 
botërore bëhet gjithnjë më e sofistikuar, arsimimi dhe aftësitë e forcës së punës do të bëhen gjithnjë e 
më të rëndësishme, dhe vetëm investimi në kapitalin njerëzor mund t’u mundësojë punëtorëve të IRJ 
të Maqedonisë të bëhen dhe mbeten konkurrues në treg. Një forcë pune e kualifikuar, e cila mund të 
përshtatet shpejt ndaj rrethanave të ndryshueshme është shumë e rëndësishme për ruajtjen e nivelit 
të punësimit dhe kufizimin e pabarazisë. Vendi duhet të ndërmarrë masa urgjente për përmirësimin 
e sasisë së kapitalit njerëzor (e matur nëpërmjet regjistrimit të nxënësve nëpër shkolla, përfundimin e 
shkollës dhe normën e vdekshmërisë së fëmijëve—të gjitha në nivele më të ulëta sesa në vendet e tjera të 
ngjashme) dhe të cilësisë së kapitalit njerëzor (e matur nëpërmjet rezultateve të testeve të standardizuara 
ndërkombëtare, sipas të cilave nxënësit, për momentin, kanë rezultate të dobëta). Përveç aftësive, është 
po ashtu e rëndësishme të zvogëlohen stimujt negativë dhe të shmangen pengesat, që mbajnë çdokënd 
larg vendeve të punës. Së fundi, kapitali njerëzor duhet të mbrohet nëpërmjet zvogëlimit të rreziqeve 
shëndetësore dhe mbrojtjes së të varfërve dhe personave të rrezikuar nga tronditjet. Rritja e kapitalit 
njerëzor dhe mbyllja e hendeqeve të mundësive do të mbështetin rritjen, ndërsa nga ana tjetër, rritja 
më e lartë ekonomike do të mundësojë përballimin e kostove për zhvillimin e mëtejshëm të burimeve 
njerëzore.

0.8.1 Ofrimi i aftësive cilësore dhe të përshtatshme gjatë tërë ciklit të jetës

xlii. Punëtorëve të IRJ të Maqedonisë iu nevojiten aftësitë e duhura që të mund të përshtaten 
menjëherë me ndryshimet e shpejta të tregut të punës. Përmirësimi i cilësisë së arsimit varet nga 
përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies. Rrjedhimisht, mësuesit duhet të trajnohen për metodat moderne 
të mësimdhënies dhe mekanizmat e sigurimit të cilësisë, që të sigurohet cilësia dhe relevanca e asaj që 
mësohet në shkolla. Së pari, nevojiten investime në zhvillimin e hershëm të fëmijëve dhe programeve 
parashkollore që të sigurohet gatishmëria për në shkollë, gjë që është shumë e rëndësishme për suksesin 
e ndërhyrjeve të mëvonshme. Kjo nënkupton rritjen e kapaciteteve të shkollave për fëmijët e moshës 
3-5 vjeç, veçanërisht në zonat rurale, si dhe për fëmijët e familjeve më të varfëra. Arsimi fillor, i mesëm 
dhe i lartë, mund të reformohet më pas, për të kaluar nga pajisja me përmbajtje, në krijimin e aftësive 
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të të menduarit kritik, gjë e cila mund të promovohet me ndihmën e mekanizmave të mira matës për 
monitorimin e rezultateve të mësimit dhe sigurimin e cilësisë. Që të kemi mësimdhënës më cilësorë, 
nevojitet edhe përvojë praktike dhe një sistem për avancimin në karrierë të mësimdhënësve, i cili 
shpërblen ata me rezultate të jashtëzakonshme. Në arsimin e lartë, mekanizmat e brendshëm dhe të 
jashtëm për sigurimin e cilësisë mund të garantojnë gatishmërinë e studentëve të diplomuar për vendet 
e reja të punës. Formulat e rishikuara të financimit të çdo niveli arsimor do të krijojnë më tepër stimuj 
për punë me cilësi. Së fundi, miratimi i një strategjie proaktive për sigurimin e një tranzicioni të lehtë 
të studentëve nga shkolla në punë do të nxitë studentët për të fituar aftësi që lidhen me punën e tyre. 
Programet në arsimin e lartë duhet të adoptojnë praktika pedagogjike moderne dhe përmbajtje relevante 
për profesionin, të kalohet nga arsimi i ngushtë profesional drejt arsimit më të përgjithshëm teknik, 
të bashkëpunohet më ngushtë me punëdhënësit dhe të jepen informacione që ndihmojnë studentët të 
zgjedhin kurse me vlerë më të madhe në tregun e punës. Ndërtimi i aftësive gjatë gjithë ciklit të jetës do 
të mundësojë që maqedonasit të shfrytëzojnë plotësisht potencialin e tyre të prodhimit.

0.8.2 Reduktimi i stimujve negativë dhe largimi i pengesave për pjesëmarrjen në tregun e punës, 
veçanërisht për gratë

xliii. Rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës për të zvogëluar humbjet aktuale në të ardhurat 
kombëtare do të kërkojë një sërë ndërhyrjesh. Lehtësimi i përkrahjes për gratë, për shembull 
nëpërmjet rritjes së aksesit në një kujdes cilësor të fëmijëve dhe moshës së tretë do t’iu mundësojë grave 
të punojnë në vitet e tyre më produktive. Rishikimi i politikave për leje familjare do të ndihmonte në 
promovimin e pjesëmarrjes së baballarëve në kujdesin e të sapolindurve. Fushatat për ndërgjegjësim dhe 
arsimi publik bazuar në pikëpamjet gjinore mund të kontribuojnë në kundërshtimin e normave sociale 
tradicionale dhe pengesave të tjera, të cilat ende i pengojnë gratë të kryejnë veprimtari ekonomike dhe 
kanë rëndësi të madhe për barazinë gjinore dhe aktivizimin e grave. Krijimi i më tepër shembujve të 
mirë mund të ndryshojë pritshmëritë e grave të reja për atë se çfarë mund të arrijnë, si dhe mund të rritë 
tolerancën e burrave për fuqizimin e grave jashtë shtëpive të tyre. Por është gjithashtu e rëndësishme 
dhe mbështetja e fushatave të komunikimit të ligjeve aktuale që të nxitet barazia gjinore. Për shembull, 
futja e dispozitave gjinore në marrëveshjet kolektive nëpërmjet Këshillit Socio-Ekonomik, zbatimi i 
ligjeve kundër diskriminimit dhe adoptimi i mekanizmave për monitorimin e barazisë gjinore mund të 
nxitin një mënyrë më të hapur të të menduarit rreth rolit të grave në një shoqëri produktive. Zvogëlimi 
i barrës tatimore mbi pagat nën mesataren dhe ndryshimi i rregullave të mbrojtjes sociale që të mos 
penalizohen përfituesit që punojnë, do të zvogëlonte dekurajimin për punë. Intervalet tatimore të 
përzgjedhura më mirë për punëtorët me të ardhura të ulëta mund të rritin stimujt për të kërkuar punë 
dhe për të punuar më tepër orë. Në mënyrë të njëjtë, reformimi i rregullave të përzgjedhjes për ndihmë 
sociale në drejtim të uljes graduale të përfitimeve kur njerëzit gjejnë punë të paguar dhe, në vend të saj, 
të sigurohen kompensimet plotësuese për të ardhurat minimale, do ta bënte punësimin më tërheqës. 
Së fundi, zvogëlimi i kufizimeve lidhur me punësimet me orar të pjesshëm, të përkohshëm dhe ato 
sezonale, duke mbajtur parasysh nevojën për arritjen e një ekuilibri të kujdesshëm ndërmjet paanësisë 
dhe fleksibilitetit, do t’u mundësonte punëdhënësve testimin e cilësisë së punëtorëve, dhe do t’u lejonte 
punëtorëve të fitojnë përvojë të çmuar.
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0.8.3 Mbrojtja e familjeve të varfëra dhe të cënueshme nga tronditjet dhe reduktimi i vdekshmërisë së 
fëmijëve, si dhe shpeshtësisë së sëmundjeve të patransmetueshme

xliv. Ndihma sociale e shënjestruar, shërbimet sociale të zgjeruara, aksesi më i mirë në kujdesin 
shëndetësor, si dhe promovimi i stilit më të shëndetshëm të jetesës do të mund të kontribuonin 
në mbrojtjen e familjeve të varfëra dhe të cënueshme nga tronditjet. Në kushte të vështira fiskale, 
ndihma sociale duhet të riorientohet nga programet kategorike drejt programeve që varen nga pasuria 
e përfituesit, kështu që një pjesë më e madhe e të varfërve do të mbrohen nga tronditjet, të cilat do 
ta zvogëlonin edhe më shumë standardin e tyre të jetesës. Politikat aktuale të ndihmës sociale, të cilat 
iu japin prioritet kompensimeve të pashënjestruara për fëmijët në vend që të akordojnë përfitime 
financiare për familjet e varfëra, duhen shfuqizuar, ndërkohë që është e nevojshme të rritet financimi 
i Programit për Ndihmë Financiare Sociale, i cili mbështet kryesisht familjet e varfëra. Që të ofrohet 
akses në mundësitë e punësimit, është e rëndësishme të sigurohen edhe shërbime të tjera, të cilat mund 
të rritin punësueshmërinë dhe të zvogëlojnë pengesat për familjet e varfëra. Vëmendja e posaçme për 
minoritetet etnike mund të kontribuojë në zvogëlimin e përjashtimit të tyre sistematik nga mundësitë 
ekonomike. Gjithashtu, kujdesi institucional dhe jo-institucional në IRJ të Maqedonisë, i cili aktualisht 
është i pamjaftueshëm, duhet të zgjerohet dhe të përfshijë jo vetëm fëmijë dhe persona me aftësi të 
kufizuara, por dhe persona të tjerë në nevojë dhe të moshuar, gjë që do t’u mundësonte pjesëtarëve të 
familjeve që kanë për detyrim të kujdesen për këta persona, të marrin pjesë aktive në forcën e punës. Në 
kontekstin e konsolidimit fiskal, këto investime duhet të financohen nga përfitimet në menaxhimin e 
financave publike për shkak të rritjes së efiçencës dhe ribalancimit të shpenzimeve publike. Gjithashtu, ka 
nevojë urgjente për ndërtimin e kujdesit shëndetësor primar që të përmirësohen rezultatet shëndetësore, 
veçanërisht për foshnjet dhe fëmijët nën moshën pesë vjeç nëpërmjet, për shembull, analizimit të 
hollësishëm të institucioneve të mbrojtjes shëndetësore, në bazë të së cilës do të kryhej ristrukturimi 
i kujdesit shëndetësor primar dhe shërbimeve të specializuara, do të arrihej mbulimi më i mirë me 
medikamente dhe harmonizimi i çmimeve të medikamenteve me praktikat më të mira ndërkombëtare. 
Gjithashtu, duhen marrë në konsideratë investimet për përmirësimin apo zgjerimin e infrastrukturës 
fizike ekzistuese. Së fundi, përpilimi i një strategjie të plotë për një stil më të shëndetshëm të jetesës (për 
shembull, dekurajimi i pirjes së duhanit dhe obezitetit) mund të reduktojë shpeshtësinë e sëmundjeve 
të patransmetueshme, në veçanti diabetin dhe kancerin e mushkërive, si dhe të rritë kohëzgjatjen e jetës 
produktive të pjesës dërmuese të popullsisë së IRJ të Maqedonisë.

0.9 Rruga III: Arritja e qëndrueshmërisë nëpërmjet qeverisjes efektive, maturisë fiskale, 
menaxhimit të përmirësuar të mjedisit, si dhe rezistencës ndaj goditjeve

xlv. IRJ e Maqedonisë duhet të ndërmarrë masa të menjëhershme që të sigurohet që përpjekjet e saj 
për realizimin e vizionit për rritje dhe gjithëpërfshirje janë të qëndrueshme. Këto aktivitete duhet 
të orientohen në tri fusha kritike ku problemet strukturore apo probleme të reja paraqesin rrezik për 
rritjen gjithëpërfshirëse. Fusha e parë ka të bëjë me nevojën për sigurimin e shtetit të së drejtës dhe 
llogaridhënies së qeverisë. E dyta ka të bëjë me rreziqet ndaj qëndrueshmërisë fiskale, ndërsa e treta ka 
të bëjë me çështjet mjedisore dhe nevojën për zgjidhjen e problemit të rritjes me nivel të ulët të karbonit 
dhe rritjes së rezistencës ndaj fatkeqësive natyrore dhe ndryshimeve klimatike.
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0.9.1 Sigurimi i sundimit të shtetit të së drejtës dhe ndërtimi i institucioneve të afta publike, të cilat i 
japin llogari qytetarëve

xlvi. Kapacitetet dhe llogaridhënia e pushtetit, të cilat janë thelbësore për sundimin e shtetit 
të së drejtës, duhet të ndërtohen me anë të një sërë masash të politikave publike. Megjithëse IRJ 
e Maqedonisë ka bërë përparim të konsiderueshëm në hartimin e kuadrit ligjor për mbështetjen 
e ekonomisë së tregut, është bërë shumë pak përparim në kapacitetet dhe llogaridhënien e pushtetit. 
Vendi gjendet pas vendeve të tjera të ngjashme me të në stabilitetin politik, zërin dhe llogaridhënien, 
shtetin e së drejtës dhe kontrollin e korrupsionit. Zotimet për stabilitetin e politikave dhe përpjekjet për 
rritjen e efikasitetit të burokracisë do të përmirësonin mjedisit e biznesit dhe llogaridhënien e pushtetit. 
Përkrahja ligjore, politike dhe e politikave publike për median si agjentë të llogaridhënies dhe për 
nxitjen e gazetarisë hetuese, me kalimin e kohës mund të ndikojnë në uljen e nivelit të politizimit dhe 
korrupsionit në institucionet qeveritare.

0.9.2 Sigurimi i qëndrueshmërisë fiskale nëpërmjet zvogëlimit të rreziqeve fiskale, përmirësimit të 
efiçencës të shpenzimeve, si dhe përmirësimit të mobilizimit të të ardhurave

xlvii. Zvogëlimi i rreziqeve ndaj qëndrueshmërisë fiskale kërkon kontroll mbi shpenzimet për 
pensionet, kontroll më të mirë të borxhit të ndërmjarrjeve në pronësi shtetërore (NPSh), disiplinë 
më të madhe ndaj menaxhimit financiar nga ana e pushtetit lokal, zgjidhja e çështjes së shpenzimeve 
publike dhe rritja e arkëtimit të taksave. Shpenzimet për pensionet, burimi më i madh i rrezikut fiskal, 
duhet të kufizohen duke rritur normën e kontributeve për pensionet, duke shmangur indeksimin me 
indeksin e çmimeve të konsumit në afatin e shkurtër dhe duke rritur moshën e daljes në pension në 
afatin e mesëm. NPSh, niveli i borxhit të të cilave është përkeqësuar, kërkojnë një monitorim më të afërt 
dhe mbikëqyrje financiare, me vëmendje të veçantë në rikuperimin e kostove. Pushtetit lokal i nevojitet 
disiplinë fiskale dhe llogaridhënie më e madhe, veçanërisht në raport me borxhet dhe detyrimet e 
prapambetura buxhetore, si dhe kapacitetin për zbatimin me efiçencë të shërbimeve publike. Për më 
tepër, atyre u duhet një bazë më e qëndrueshme të ardhurash, gjë që mund të arrihet nëpërmjet taksimit 
të pronës. Dhe është thelbësore të kuptohet se shpenzime më efiçente publike, veçanërisht në arsim, 
shëndetësi, infrastrukturë dhe subvencione bujqësore, në kohën e konsolidimit fiskal mund të çojnë në 
kursime të konsiderueshme. Së fundi, për të tejkaluar mangësitë strukturore në fushën e financave publike 
të IRJ të Maqedonisë, mund të mblidhen më shumë të ardhura nga taksat, për shembull, duke rishikuar 
dhe hequr lehtësirat tatimore pas një periudhe të caktuar kalimtare. Rishikimi i normave tatimore do të 
mund të qartësonte gjithashtu se cilat taksa mund të rriten—ndoshta norma e ‘taksave të mëkatit’ mbi 
produktet që kanë ndikim të dëmshëm mbi shëndetin apo mjedisin, sepse kjo mund të gjenerojë një farë 
përkrahjeje nga opinioni publik, si dhe mund të merret në konsideratë rritja e progresivitetit të taksimit 
të të ardhurave personale. Së fundi, administrata tatimore patjetër duhet modernizuar dhe duhet nxitur 
pagesa vullnetare e taksave dhe tatimeve, e cila do të kontribuojë në tkurrrjen e ekonomisë informale.

0.9.3 Investimi në politika të integruara për reduktimin e ndotjes së ajrit, ndërtimit të rezistencës ndaj 
fatkeqësive natyrore dhe ndryshimeve klimatike dhe promovimit të rritjes me nivel të ulët të 
emetimit të karbonit

xlviii. Burimet natyrore duhet të menaxhohen në mënyrë të tillë që të ruhen standardet e jetesës, të 
shmangen ndikimet e dëmshme mbi shëndetin, të kalohet në një rritje me nivel të ulët të karbonit 
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duke mos e cënuar furnizimin me energji, si dhe të rritet rezistenca ndaj fatkeqësive natyrore dhe 
ndryshimeve klimatike. Që të shmanget përkeqësimi i mungesës së ujit, është e nevojshme të korrigjohet 
menaxhimi joefiçent i ujërave, për të cilat është e nevojshme të rehabilitohet infrastruktura e vjetër. Për 
të përballuar kërcënimin e madh ndaj shëndetit publik të shkaktuar nga ndotja e ajrit është e nevojshme 
të forcohet zbatimi i legjislacionit mbi mjedisin (në bazë të direktivave të BE-së mbi cilësinë e ajrit), 
si dhe të investohet në teknologji moderne që të sigurohet përmbushja e detyrimeve që rrjedhin nga 
legjislacioni. Për menaxhimin e emetimit të karbonit, sektori energjetik duhet të dalë nga varësia nga 
qymyri, të përmirësojë sigurinë dhe efiçencën e furnizimit me energji dhe të rritë efiçencën energjetike 
duke shfrytëzuar burime të rinovueshme të energjisë (hidrocentrale të vogla, biogaz, energji diellore 
dhe të erës) dhe duke i integruar ato në tregun energjitik rajonal. Hartimi i programeve kombëtare dhe 
politikave për zvogëlimin e ndikimeve të klimës dhe fatkeqësive në sektorët prioritarë është hapi i parë 
drej zvogëlimit të rreziqeve ndaj infrastrukturës, i cili duhet shoqëruar me përmirësimin e sistemit të 
veprimit në gjendje emergjente.

0.10 Shfrytëzimi në kohë i mundësive të reja për ndërrimin e marsheve dhe avancimin 
drejt arritjes së objektivave kryesore

xlix. Konteksti aktual i ofron IRJ të Maqedonisë mundësi reale për të vazhduar me konvergjencën 
drejt BE-së. Dy mundësi veçohen. E para buron nga mirëkuptimi politik i vitit të fundit që ndihmoi në 
kapërcimin e krizës politike (2015–17), e cila krijoi pasiguri dhe ndërpreu reformat. Zgjidhja e saj duhet 
të mundësojë rinovim të progresit të reformave të planifikuara. Stabilizimi politik i kohëve të fundit, 
ka mundësuar, po ashtu, arritjen e marrëveshjes së përkohshme me Greqinë për emrin e vendit dhe ka 
gjallëruar planin për anëtarësim në BE. 

l. Anëtarësimi në BE mund të përbëjë një instrument shumë të fuqishëm për avancimin dhe 
qëndrueshmërinë e përpjekjeve për reforma. Përvoja ndërkombëtare tregon qartë se procesi i 
anëtarësimit mund ta përshpejtojë konvergjencën e mirëqënies. Vendet më të suksesshme e kanë 
pranuar tërësisht legjislacionin e BE-së dhe kanë realizuar një pjesë të madhe të atij legjislacioni për 
t’u mbrojtur nga rreziqet e miratimit të politikave të dëmshme. Legjislacioni i BE-së, i cili përfshin një 
gamë të gjerë të fushave, duhet të përshtatet me kontekstin e vendit dhe duhet pasur kujdes që të gjendet 
zgjidhja më e mirë. Vëmendje e veçantë u duhet kushtuar kushteve lokale, të cilat legjislacioni i BE-së 
mund të mos t’i mbulojë plotësisht. Për shembull, për arsimin, kualifikimet dhe aftësitë e kompanive në 
IRJ të Maqedonisë, me siguri do të duhet vëmendje më e madhe se në legjislacionin e BE-së, megjithëse 
BE dhe institucione të tjera financiare ndërkombëtare janë të gatshme të ndihmojnë në këto fusha.

li. Zgjidhja e krizës politike ofron mundësi për vendosjen e një konsensusi të ri në të ardhmen për 
të udhëhequr procesin e anëtarësimit në BE, për të lehtësuar vendimet e vështira që duhet të merren 
dhe për të zbutur rezistencën që buron nga interesa të ngushta. Stabiliteti i rivendosur politik jep 
mundësi për forcimin e institucioneve dhe për përkushtim në zbatimin e politikave afatgjata. Ekonomitë 
me tranzicion të suksesshëm, si ato të vendeve Balltike dhe Evropës Qendrore, kanë ndërtuar institucione 
publike të fuqishme, vigjilente dhe të besueshme, që i shërbejnë gjithë shoqërisë. Përmirësimi i cilësisë së 
institucioneve shtetërore është i nevojshëm për të tejkaluar sfidat funksionale të rritjes, gjithëpërfshirjes 
dhe qëndrueshmërisë.
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lii. Dhjetë fushat prioritare të politikave të identifikuara nga DSV janë në harmoni me rrethanat 
aktuale të IRJ të Maqedonisë. Megjithëse nevojiten masa urgjente në të gjitha fushat e politikave 
publike, ndikimi i masave të ndryshme do të jetë i ndryshëm edhe brenda një fushe të politikave 
publike. Përcaktimi i prioriteteve u zhvillua në dy faza. Së pari, në bazë të evidencave dhe analizave të 
DSV, u identifikuan 10 fusha të gjera prioritare: 4 për Rrugën I, 3 për Rrugën II dhe 3 për Rrugën III. 
Së dyti, ekipi i DSV, bazuar në gjetjet e diagnostikimit, mendimet e ekspertëve, si dhe konsultimet me 
palët e interesuara5 grupoi dhjetë fushat prioritare sipas ndikimit të pritur të tyre mbi produktivitetin, 
rritjen e mundësive të punësimit për të gjithë dhe arritjes së qëndrueshmërisë (Tabela O.1). Për më 
tepër, për çdo fushë, ekipi i DSV rekomandon aktivitete për politikat („Çfarë është e nevojshme?“) që 
të konkretizojë agjendën e politikave publike (Tabela O.2). Këto paraqesin agjendën thelbësore për 
kalimin në një rritje më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke përfshirë edhe kuadrin kohor për 
realizimin e aktiviteteve në bazë të shkallës së pritur të kompleksitetit të politikave. Ekzistojnë plotësime 
të konsiderueshme ndërmjet prioriteteve. Përfshirja e sinergjive, përcaktimi i masave të njëpasnjëshme 
dhe ndërtimi i kapaciteteve institucionale për hartimin dhe zbatimin e reformave do të jenë me rëndësi 
të veçantë për të maksimizuar ndikimin mbi produktivitetin, vendet e punës dhe qëndrueshmërinë.

5 Ekipi i DSV realizoi intervista dhe seminare në IRJ të Maqedonisë me nëpunës shtetërorë, akademikë, grupe të shoqërisë civile, 
përfaqësues të sektorit privat dhe partnerë zhvillimorë për identifikimin e nevojave të kufizimeve obliguese dhe përvojave të suksesshme 
me rritjen dhe gjithëpërfshirjen (Shih Kreun 7).
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Tabela O.1: Kriteret e prioritizimit të fushave politike

Fushat prioritare të politikave Rritja e 
produktivitetit

Përmirësimi i 
mundësive të 

punës për të gjithë
Arritja e 

qendrueshmërisë 

N
di

ki
m

i m
ë 

i l
ar

të
 i 

pr
itu

r

1. Sigurimi i shtetit të së drejtës dhe 
ndërtimit të institucioneve të afta 
publike të cilat janë përgjegjëse para 
qytetarëve 

2. Pajisja e njerëzve me aftësi relevante 
dhe me cilësi të lartë përgjatë gjithë 
ciklit të jetës

3. Forcimi i aftësive të kompanive 
dhe ekosistemit për përdorimin e 
teknologjive dhe aksesin e kompanive 
në financa 

4. Përmirësimi i lidhjeve tregtare dhe 
integrimi në zinxhirin e vlerave

5. Promovimi i konkurrencës në treg dhe 
vendosja e një klime botërore biznesi 

N
di

ki
m

i i
 la

rt
ë 

i p
rit

ur

6. Zvogëlimi i stimujve negativë dhe 
largimi i pengesave për pjesëmarrjen 
në tregun e punës, veçanërisht të grave

7. Sigurimi i qëndrueshmërisë fiskale 
nëpërmjet zvogëlimit të rreziqeve 
fiskale, përmirësimit të efiçencës së 
shpenzimeve dhe mobilizimit më të 
lartë të të ardhurave 

8. Investimi në politika tërësore për 
zvogëlimin e ndotjes së ajrit, ndërtimin 
e rezistencës ndaj rreziqeve natyrore 
dhe ndryshimeve klimatike, si dhe 
promovimin e rritjes me emetim të ulët 
të karbonit

9. Mbrojtja e kapitalit njerëzor nëpërmjet 
mbrojtjes së të varfërve dhe familjeve 
të cënueshme nga tronditjet, si dhe 
investimit në mjekësinë parandaluese 
dhe kujdesin primar

10. Nxitja e modernizimit në fushën e 
bujqësisë

 Legjenda sipas ndikimeve të pritura: J Më të larta J Të larta J Të mesme
Burimi: Autorët
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Tabela O.2: Përmbledhje e fushave prioritare për IRJ të Maqedonisë dhe disa aktivitete të 
përzgjedhura të politikave publike
Fushat prioritare Aktivitete prioritare të përzgjedhura 

Të Mesme Ndikime të pritura Të larta

Sigurimi i shtetit të së 
drejtës dhe ndërtimi i 
institucioneve publike 
të afta që do të jenë 
llogaridhënëse para 
qytetarëve. 

Forcimi i mekanizmave 
për sigurimin e lirisë së 
shtypit dhe organizatave 
të shoqërisë qytetare.

Rritja e transparencës 
dhe llogaridhënies për 
vendimmarrjen dhe 
ndërtimi i kapacitete të 
sektorit publik.

Sigurimi i pavarësisë, 
llogaridhënies dhe 
profesionalizmit të 
sistemit gjyqësor.

Horizontet kohore të zbatimit       
Të pajisen njerëzit me 
aftësi relevante me cilësi të 
lartë përgjatë tërë ciklit të 
jetës.

Investimi në zhvillimin 
e forcës së punës, 
gatishmërisë për punë 
dhe sisteme informatike 
për tregun e punës 
për mbështetjen e 
ndërmjetësimit gjatë 
punësimit.

Hartimi dhe zbatimi i një 
strategjie me bazë të gjerë 
për forcimin e cilësisë dhe 
relevancës së arsimit fillor, 
të mesëm dhe të lartë, si 
dhe arsimit profesional.

Investime në vitet e para 
(fëmijërinë e hershme 
dhe arsimin parashkollor) 
veçanërisht për të varfërit.

      
Forcimi i aftësive 
të kompanive dhe 
ekosistemit për 
përdorimin e teknologjive 
të reja dhe aksesit të 
kompanive në financa.

Modernizimi i 
programeve të përkrahjes 
për qasjen e kompanive 
në financa.

Konsolidimi i 
programeve aktuale për 
kompanitë për arritjen 
e ekonomive të shkallës 
dhe ristrukturimin e 
përkrahjes publike nga 
subvencionimi i inputeve 
në krijimin e lehtësirave 
për përmirësimin e 
kompanive.

Kombinimi i strategjisë 
për promovimin e 
investimeve në sektorët 
me potencial të lartë 
me ndërhyrje në lidhje 
me identifikimin e 
potencialit eksportues 
që të zvogëlohen kostot 
e zbulimit për firmat që 
futin në treg produkte 
të reja dhe kërkojnë të 
depërtojnë në tregje të 
reja.

   
Përmirësimi i lidhjeve 
tregtare dhe integrimi në 
zinxhirin e vlerave.

Lehtësimi i mobilitetit të 
punës që të promovohet 
tregtia në shërbime, 
zvogëlimi i pengesave 
jo tarifore në tregtinë e 
mallrave dhe fuqizimi i 
sistemeve të promovimit 
të eksporteve.

Mbyllja e hendeqeve 
infrastrukturore 
në korridoret kyçe 
të transportit dhe 
ristrukturimi i 
shpenzimeve për 
investime në mirëmbajtjen 
e rrugëve dhe 
hekurudhave dhe sigurinë 
në rrugë.

Përmirësimi i lidhjeve 
të buta (përqendrimi në 
vendkalimet kufitare dhe 
logjistikën tregtare dhe të 
transportit).
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Tabela O.2: Përmbledhje e fushave prioritare për IRJ të Maqedonisë dhe disa aktivitete të 
përzgjedhura të politikave publike
Fushat prioritare Aktivitete prioritare të përzgjedhura 

Të Mesme Ndikime të pritura Të larta

Promovimi i konkurrencës 
në treg dhe vendosja e 
klimës botërore të biznesit 
.

Tejkalimi i pengesave 
dhe pikave të dobëta të 
kuadrit ligjor, të cilat 
e dëmtojnë mjedisin e 
biznesit.

Forcimi i efektivitetit 
të kuadrit të politikave 
mbi konkurrencën dhe 
përmirësimi i efektivitetit 
të ndihmës shtetërore.

Promovimi i kushteve 
në favor të konkurrencës 
në tregjet e produkteve 
kryesore nëpërmjet 
forcimit të neutralitetit 
të sektorit privat, 
promovimit të hyrjes 
në industritë e rrjetit 
dhe heqjen e pengesave 
ndaj konkurrencës në 
shërbimet profesionale.

     
Zvogëlimi i stimujve 
negativë dhe heqja 
e pengesave për 
pjesëmarrjen në tregun 
e punës, veçanërisht për 
gratë.

Reformimi i sistemit 
tatimor dhe përfitimeve 
që të nxitet pjesëmarrja 
në tregun e punës.

Zgjerimi i 
disponueshmërisë dhe 
përballueshmërisë së 
kostove të institucioneve 
të kujdesit për fëmijët 
dhe moshën e tretë dhe 
promovimi i ndryshimeve 
të sjelljes që të arrihet 
barazi gjinore në punësim.

Zvogëlimi i kufizimeve 
në lidhje me punësimin 
me kohë të pjesshme, 
të përkohshme dhe atë 
sezonal.

     
Sigurimi i 
qëndrueshmërisë fiskale 
nëpërmjet zvogëlimit 
të rreziqeve fiskale, 
përmirësimit të efiçencës 
së shpenzimeve dhe 
përmirësimi i mobilizimit 
të të ardhurave. 

Rritja e të ardhurave 
tatimore dhe 
progresivitetit.

Rritja e efiçencës së 
shpenzimeve publike.

Tejkalimi i rreziqeve 
fiskale (pensionet, financat 
bashkiake, NPSh) dhe 
forcimi i transparencës 
dhe besueshmërisë së 
financave publike.

      
Investimi në politika 
tërësore për zvogëlimin 
e ndotjes së ajrit, 
promovimin e rritjes 
me emetim të ulët të 
karbonit dhe rritjen e 
rezistencës ndaj rreziqeve 
natyrore dhe ndryshimeve 
klimatike.

Kalimi i sektorit 
energjetik në rrugën e 
zhvillimit me emetim në 
nivel të ulët të karbonit, 
sa më larg nga varësia 
aktuale nga karboni, 
duke e përmirësuar 
njëkohësisht, edhe 
sigurinë, edhe efiçencën 
e furnizimit me energji 
elektrike.

Përmirësimi i zbatimit 
të Programit Kombëtar 
për koordinim 
ndërinstitucional me 
qëllim menaxhimin e 
rreziqeve nga fatkeqësitë 
natyrore dhe rritjen 
e rezistencës ndaj 
ndryshimeve klimatike.

Miratimi i një qasjeje 
gjithëpërfshirëse drejt uljes 
së ndotjes së ajrit.
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Tabela O.2: Përmbledhje e fushave prioritare për IRJ të Maqedonisë dhe disa aktivitete të 
përzgjedhura të politikave publike
Fushat prioritare Aktivitete prioritare të përzgjedhura 

Të Mesme Ndikime të pritura Të larta

Mbrojtja e kapitalit 
njerëzor nëpërmjet 
mbrojtjes së të varfërve 
dhe familjeve të 
cënueshme nga tronditjet, 
si dhe investimi në 
mjekësinë parandaluese 
dhe kujdesin primar.

Zbatimi i politikave 
tërësore për një stil 
më të shëndetshëm 
jetese, që të zvogëlohet 
shpeshtësia e sëmundjeve 
të patransmetueshme.

Kalimi i vëmendjes së 
mbrojtjes sociale nga 
programet kategorike në 
ato me bazë testimin e 
mjeteve të disponueshme 
dhe zgjerimi i ofertës së 
shërbimeve sociale.

Zgjerimi i aksesit në 
kujdesin shëndetësor 
për të reduktuar 
vdekshmërinë e femijëve 
dhe menaxhimin më të 
mirë të sëmundjeve të 
patransmetueshme.

     
Nxitja e modernizimit të 
bujqësisë.

Promovimi i përfshirjes 
së NVM-ve të fushës së 
agrobiznesit në zinxhirët 
e vlerave, forcimi i 
shërbimeve sanitare dhe 
fitosanitare dhe krijimi i 
lehtësirave për bashkimin 
e tokës dhe aksesit në 
treg.

Ngritja e një sistemi për 
taksimin e tokës rurale 
dhe lehtësimi i shitjes 
së tokës së papunuar 
bujqësore në pronësi 
shtetërore.

Racionalizimi i 
subvencioneve bujqësore 
nga pagesat direkte 
në masat e varura nga 
investimet.

     
Legjenda e horizontit kohor:  Afat i shkurtër  Afat i shkurtër/i mesëm  Afat i mesëm
Burimi: Autorët.

0.11 Procesi, hendeqet në njohuri dhe të dhënat

xii. Ky DSV mbështetet në analiza dhe publikime paraprake, analiza të reja dhe ndoshta më 
e rëndësishmja, në konsultimet dhe dialogun e vazhdueshëm me palët e interesuara në IRJ të 
Maqedonisë. Gjatë diskutimeve pati konsensus të gjerë mbi sfidat me të cilat përballet IRJ e Maqedonisë, 
si dhe cilat duhet të jenë prioritetet.

xiii. Gjatë identifikimit të hendeqeve të njohurive, DSV theksoi fushat, në të cilat informacionet e 
reja do të mbështetnin hartimin e politikave të bazuara në evidencë. U identifikuan hendeqet vijuese 
të njohurive:

 • Cilat janë arsyet e rënies së fundit të treguesve jomonetarë të mirëqënies?
 • Sa njerëz ka në IRJ të Maqedonisë?
 • Cila është situata e minoriteteve etnike?
 • Ku janë remitancat?
 • Si është raporti ndërmjet eksportit, importit dhe produktivitetit?
 • Sa është potenciali i vendit për t’u integruar në zinxhirin global të vlerave?
 • Si mund të lidhen më mirë firmat lokale me IHD-të e orientuara nga eksporti?
 • Çfarë ndikimi ka ndihma shtetërore?
 • Si ndikojnë pagat e rezervimit në rezultatet e tregut të punës?
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 • Cilat janë sfidat kryesore për përmirësimin e cilësisë së institucioneve publike në IRJ të 
Maqedonisë?

xiv. Adresimi i mangësive në të dhëna ka rëndësi thelbësore për hartimin e politikave të bazuara 
në evidenca. IRJ e Maqedonisë duhet të grumbullojë, përpunojë dhe të bëjë publike të dhëna 
primare të rëndësishme për të mbështetur vendimmarrjen e informuar. Regjistrimi i popullsisë dhe 
familjeve në shumicën e vendeve kryhet çdo 10 vite dhe është parakusht për prodhimin e të dhënave 
makroekonomike dhe mikroekonomike të cilësisë së lartë. Megjithatë, regjistrimi i fundit në IRJ të 
Maqedonisë është bërë mbi 15 vjet më parë, që në vitin 2002, gjë që e bën regjistrimin e ri të popullsisë 
prioritetin më të rëndësishëm për të dhëna. Gjithashtu, janë të nevojshme përpjekje të koordinuara të 
palëve të ndryshme të interesuara që të përmirësohet shpeshtësia dhe aksesi në të dhënat. Financimi i 
kufizuar dhe kapacitetet teknike për sigurimin e cilësisë, shpeshherë i dekurajojnë institucionet publike 
për publikimin e të dhënave të mbledhura. Qasja në të dhënat mikro, po ashtu, duhet të përmirësohet 
me qëllim përmirësimin e debatit rreth hartimit të politikave publike. Shpeshherë, që të kihet qasje në 
informacione të tilla nevojiten procedura të gjata, dhe nganjëherë aksesi mundësohet vetëm në dhoma 
të sigurta brenda institucionit dhe nën marrëveshje shtrënguese. Ekipi i DSV falënderon në veçanti 
autoritetet e IRJ të Maqedonisë për sigurimin e aksesit në të dhënat për këtë analizë, përfshirë të dhënat 
mikro për familjet dhe firmat.

xv. Prioritetet e politikave publike të paraqitura këtu mbështeten në realitetin e sotëm; bota e 
të nesërmes do të sjellë sfida dhe mundësi të tjera. Avancimi i shpejtë i teknologjisë nënkupton që 
ekonomitë duhet t’i përshtatin aftësitë e tyre ndaj kërkesës nëpërmjet legjislacioneve fleksibël, alokimit të 
burimeve, kapaciteteve të kompanive për të thithur teknologji të reja, si dhe kapaciteteve për të përshtatur 
aftësitë me kërkesën. E ardhmja mund të sjellë kamionë me vetë-pilotim në IRJ të Maqedonisë, disa punë 
në sektorin e prodhimit mund të zihen nga robotët dhe fermat inteligjente mund të ndryshojnë ADN-në 
e bimëve. Çfarë do të thotë e tërë kjo për IRJ të Maqedonisë dhe çfarë mund të bëjë vendi që të përgatitet 
për sfidat e reja dhe për të shfrytëzuar mundësitë e reja? Në qoftë se qeveria ndërmerr masa në fushat e 
identifikuara në këtë DSV, atëherë punëtorët dhe firmat e Maqedonisë do të jenë më të përgatitur për të 
mësuar dhe zbatuar teknologji të reja, si dhe për të shfrytëzuar mundësitë atje ku tregjet po rriten.
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