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PROPOZIM I MASAVE EKONOMIKE PËR TË MBËSHTETUR SEKTORIN PRIVAT NË 
PËRGJIGJE NDAJ NJË NGADALËSIMI EVENTUAL TË EKONOMISË TË SHKAKTUAR 

NGA KORONA VIRUSI 
 

Komuniteti i biznesit mbështet plotësisht masat e Qeverisë për të parandaluar 
përhapjen e infeksionit COVID 19 dhe vlerësonqë parandalimi i përhapjes të së njejtit duhet 
të jetë prioritet kryesor. Në këtë drejtim, kompanitë duhet të respektojnë masat e 
parashikuara, kurse odat ekonomike si organizata mbeten të disponueshme në pjesën 
edefinimittë masave. 

Odat ekonomike ranë dakord që shfaqja e koronavirusit dhe masat e marra për të 
parandaluar përhapjen e tij, do të çonin në mënyrë të pashmangshme deri në një 
ngadalësim të aktivitetit ekonomik, dhe një numër i madhi kompanive do të pësonin humbje 
në punën e tyre. Në këto kushte, nuk është e mundur të identifikohen sektorë që janë 
prekurmë pak ose më shumë, ose sektorë që do të preken më herët a më vonë, sepse të 
gjithë sektorët në mënyrë direkte ose indirekte i ndjejnë pasojat e situatës së krijuar. 

Kompanitë në të gjithë sektorët operojnë me një kapacitet të zvogëluar për shkak të 
masës për një nga prindët e fëmijëve deri në 10 vjet, të cilët do të lirohen nga detyrimi për të 
shkuar në kopshte ose për të ndjekur mësimin, të përjashtohen edhe nga detyrimi për të 
kryer detyrimet e punës. Për shembull, kompanitë që bashkëpunojnë me ose janë 
përfaqësues të kompanive nga Italia dhe zonat tjera të prekura (aktualisht dhe më alarmante 
me transportin drejt dhe nga Greqia) kanë një vonesë të plotë në shpërndarjen e mallrave 
dhe shërbimeve dhe po përballen me vështirësi të mëdha operative, veçanërisht sektori i 
transportit tek i cili ndikon kufizimi i udhëtimit dhe transportit të mallrave. 

Të prekur, gjithashtu janë shumë sektorë të tjerë si kompanitë e sektorit të turizmit që 
kanë anulime të mëdha të të gjitha llojeve të aranzhimeve, udhëtimeve, akomodimeve, 
ngjarjeve dhe të ngjashme, kurse objektet hotelierike, restorantet, kafiteritë, baret, klubet, 
kazinotë dhe kompanitë e basteve sportive të cilat punojnë në kushte të veçanta, pësojnë 
humbje të konsiderueshme. Shkollat për arsim joformal janë plotësisht jofunksionale dhe 
kanë ndaluar punën, kurse ndërmarrjet prodhuese të ushqimit për shkolla dhe kopshte kanë 
ulur në mënyrë dramatike punën e tyre krahas planeve dhe prokurimeve të bëra 
paraprakisht. 

Përfundimi në raport me atë se cilët sektorë janë prekur do të ishte që fillimisht 
sektori i shërbimeve është më i prekuri, por veprimtaritë prodhuese gjithashtu kanë ndjerë 
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pasoja. Sa i përket vlerësimit të dëmeve konkrete, ato do të varen nga periudha në të cilën 
tek ne, por edhe më gjërë,do të zbatohen kushtet e veçanta të punës. 

Odat ekonomike pajtohen që në këto rrethana është e nevojshme që Qeveria dhe 
institucionet, të marrin masa urgjente dhe konkrete që në një farë mase do të kontribuonin 
në menaxhimin më të lehtë të situatës në zhvillim, nga ana e kompanive. 

Odat ekonomike, në konsultim me anëtarët e tyre, vlerësojnë se Qeveria duhet të 
marrë parasysh më shumë "pako" të masave të propozuara të cilat në vazhdim janë grupuar 
në disa fusha: 
 
I. MBËSHTETJE NË PJESËN E PAGESËS SË PAGAVE BRUTO PËR PUNONJËSIT   

Ky lloj i masave do të thotë mbështetje horizontale për ndërmarrjet dhe do të mbronte në 
mënyrë plotësuese konsumin. Disa nga propozimet në këtë grup të masave kanë të bëjnë 
me subvencionet për pagimin e pagave për punonjësit, dhe disa nga propozim-masat vetëm 
për kontributet e detyrueshme të sigurimeve sociale. 
 Subvencionimi i pagave për të gjithë punonjësit për periudhën derisa zgjasin masat 

parandaluese në tërësi (ose në sasi 50% deri 80% sipas disa ndërmarrjeve); 
 Subvencionimi i shpenzimeve të ndërmarrjeve për pagat bruto për të gjithë 

punonjësit, të cilët sipas rekomandimeve mungojnë nga puna (të sëmurët kronikë, 
prindër të fëmijëve nën 10 vjeç); 

 Subvencionimi i një pjese të pagës ose kontributeve për një periudhë të caktuar 
kohore për punonjësit në ndërmarrjet e rrezikuara të cilat përballen me probleme të 
likuiditetit; 

 Pagesa e pagave neto pa kontribute dhe gjatë kësaj të mos bllokohen llogaritë dhe të 
mos lëshohen gjoba ndaj punëdhënësve, nëse ndonjë ndërmarrje nuk është në 
gjendje të paguajë rrogat e plota; 

 Reduktimi i kontributeve për të gjithë punonjësit me të paktën 50% derisa zgjatën 
kriza për shkak të zvogëlimit të orarit efektiv të punës (pasojë e zvogëlimit të 
veprimtarisë afariste të ndërmarrjes); 

 Punëdhënësit mund të paguajnë kontribute ndaj shtetit me këste ose me pagesë të 
shtyrë për një numër të caktuar muajsh, ose për muajt mars, prill dhe maj të 
paguajnë kontribute në shumën e pagës minimale dhe pagesa deri në shumën e 
plotë të bëhet brenda 6- 12 muajve; 

 Përjashtim nga pagesa e kontributeve për muajin mars nëse stagnojnë dëmet nga 
korona virusi. Në të kundërtën, përjashtimi nga kontributet duhet të jetë së paku për 6 
muaj ose përderisa zgjatën gjendja me koronavirusin; 

 Caktimi i pushimit shëndetësor për të gjithë pacientët e sëmurë kronikë, në llogari të 
Fondit Shëndetësor; 

 Punonjësit të cilët qëndrojnë në shtëpi për shkak të ndërprerjes së aktiviteteve, si 
dhe ata të cilët vetë-izolohen, duhet të trajtohen si të sëmurë dhe të paguhen nga 
Fondi i Sigurimit Shëndetësor dhe Social për një periudhë të paktën 1 muaj, kurse 
më pas të veprohet në përputhje me rrethanat aktuale; 

 Për shkak të nevojës për të lehtësuar funksionimin e vetë kompanive, punëdhënësit 
kanë kërkuar që të lirohen nga detyrimi i pagesës së shtesave të pagave (punë 
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jashtë orarit, punë nate dhe punë në ndërrime, punë gjatë festave dhe pjesërisht 
punë gjatë të dielave, etj.). 
 

II LEHTËSIME NË PJESËN E PAGESËS SË TATIMEVE DHE DETYRIMEVE TË TJERA 
NDAJ SHTETIT DHE INSTITUCIONEVE FINANCIARE 
Ky grup i masave do të ndihmonte ndërmarrjet me probleme të likuiditetit, gjatë periudhës që 
efektet e situatës me korona virusin vazhdojnë. Masat kanë për qëllim zgjatjen e afateve për 
pagimin e tatimeve dhe llojeve të tjera të detyrimeve të vendosura nga shteti, si dhe 
detyrimet të cilat rrjedhin nga kontratat me institucionet financiare. 
А) Masat e propozuara në lidhje me detyrimet ndaj shtetit: 
 Shtyrja e detyrimeve tatimore ndaj sektorëve dhe ndërmarrjeve të prekura nga 

korona virusi –zbatimi i Nenit 111B të Ligjit për Procedurë Tatimore (për të 
mundësuar që këto fonde të kontribuojnë për kompanitë për mbajtjen e likuiditetit në 
mënyrë që të shmangen problemet me pagesën e pagave dhe shpenzimeve); 

 Për kompanitë të cilat paguajnë kompensim koncesionar ndaj shtetit, i njëjti të ulet në 
periudhën derisa zgjat kriza dhe të mundësohet pagesa e shtyrë e të njëjtit; 

 Harmonizimi i taksave doganore të importit me shkallët për import në shtetet anëtare 
të BE-së; 

 Moratorium ndaj akontacioneve mujore për Tatimin mbi Fitim dhe detyrimeve të 
TVSH-së gjatë periudhës së krizës; 

 Ulja e akontacioneve mujore të tatimit mbi fitim për muajt mars, prill dhe maj 2020 në 
lartësi prej 50% të shumës së akontacionit të llogaritur, me kusht që numri i të 
punësuarve të mos bjerë nën numrin e shkurtit 2020; 

 Subvencionimi i tatimit personal dhe tatimit mbi të ardhurat personale për të gjithë 
punonjësit; 

 Ulja e tatimit mbi të ardhurat personale nga 10% në 5% për një periudhë prej 3 muaj; 
 Heqja e interesave dhe gjobave për vonesë në pagesën e TVSH-së; 
 Rimbursimi i TVSH-së me dinamikë të rritur; 
 Të zgjatet afati për paraqitjen e llogarisë së konsoliduar përfundimtare për periudhën 

përkatëse në të cilën masat dhe rekomandimet janë në fuqi; 
 DHP të mos bllokojë llogaritë e kompanive që nuk do të paguajnë me kohë tatimin 

mbi fitim dhe akontacionet sipas tatimit; 
 Ulje e TVSH-së nga 18% në 5% për shërbimet e hotelierisë; 
 Pagesë e shtyrë e TVSH-së nga subjektet juridikë për gjashtë muajt e ardhshëm; 
 Ulja e akcizës për derivatet e naftës dhe alkoolit deri në 50%. 
 Shqyrtimi i detyrimeve të kompanive në përputhje me kontratat e lidhura në përputhje 

me Ligjin për Mbështetjen Financiare të Investimeve 
 Të mund të pezullohen me ligj detyrimet e subjekteve, veprimtaritë e të cilëve janë 

pezulluar me urdhër të Qeverisë (bare, restorante, palestra, transporti publik, kopshte 
private, institucione arsimore private, etj.) 
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 Fleksibilitet i afateve për përmbushjen e detyrimeve për përmbushjen e kontratave në 

bazë të shërbimeve dhe dërgimit të mallrave tek autoritetet shtetërore dhe 
institucionet; 

 Të zgjaten afatet për ekzekutimin e kontratave të nënshkruara me autoritetet 
kontraktuese nga shteti për periudhën e duhur brenda së cilës janë në fuqi masat 
dhe rekomandimet e Qeverisë; 

 Pagesat ndaj sektorit privat duhet të bëhen brenda afatit të përcaktuar me ligj, 
respektivisht pagesat ndaj kompanive vendore duhet të kenë përparësi; 

B) Propozim-masat të cilat i dedikohen detyrimeve ndaj institucioneve financiare 
 Ndryshimi i përkohshëm i rregullativës së BPRMV me të cilën do të mundësohet 

prolongimi i kredive, detyrimeve ndaj interesave dhe të ngjashme, në periudhën e 
menaxhimit të pasojave nga gjendja me virusin, siç janë: 

 Përcaktimi i një moratoriumi për shlyerjen e borxheve të kompanive dhe qytetarëve 
të prekur nga ndikimi i korona virusit, me qëllim të mbështetjes së shtyrjes së 
kërkesave të arritura nga ana e bankave afariste. 

 Të zgjatet periudha e pagesës të prenotimeve të reja ekzistuese, të ndalohet 
pagesae kredive bazë me interesa ndaj kredive të ndërmarrjeve në gjendje të 
vështirë, të pezullohen masat më rigoroze, siç është rasti kur huamarrësi nuk arrin të 
shlyejë kredinë brenda 60 ditëve. 

 Ndryshimi i përkohshëm i rregullativës së BPRMV që do të mundësojë rritjen e 
kufijve për kreditë kornizë, kreditë revolving, mbitërheqjet e lejuara, për personat 
juridikë dhe fizik për 5% pikë. 

 Zgjerimi i linjave kreditore dhe sigurimi i linjave të reja kreditore me shkallë të ulët të 
interesit; 

 Ngrirja e interesave për një periudhë të caktuar dhe shtyerja e kërkesave të ardhura 
nga bankat, për personat juridikë dhe fizik për një periudhë të caktuar; 

 Ligji për disiplinë financiare nuk duhet të zbatohet për një periudhë prej 3 deri në 6 
muaj; 

 Ulje 50% e taksës së shërbimeve komunale për 50% (ose përqindje tjetër); 
 Heqje (ulje) e kompenzimit për arkat fiskale i cili çdo vit u paguhet ofruesve 

(provajderëve); 
 Heqje (ulje) e kompensimit të cilin kompanitë ua paguajnë bankave për fletë-

paraqitjet e TVSH-së; 
 

 

 
В) LEHTËSIME TË TJERA NË LIDHJE ME OFRIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE 

 
 Lirimi i kompanive nga të gjitha kostot aktuale deri në fund të pandemisë ose shtyrja 

e pagesës së shpenzimeve të përgjithshme (energjia elektrike, uji, shërbimet, qiratë, 
taksat turistike) ose pagesë e shtyrë sipas marrëveshjes; 

 Të mos bëhen çkyqje për mospagimin e energjisë elektrike, ujit dhe shërbimeve të 
tjera themelore; 
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III QASJE MË E LEHTË NË FINANCA PËR TË MBËSHTETUR KOMPANITË 
 
Ekziston nevoja për të rritur rolin e Bankës për Zhvillimit të RMV-AD Shkup në dhënien e 
kredive për kompanitë e prekura nga korona virus– për të krijuar linja të veçanta kreditimi, 
veçanërisht për eksportin dhe sektorët/ndërmarrjet e rrezikuara, gjë që do t'u mundësojë 
atyre më lehtë tejkalimin e jolikuiditetit për shkak të efekteve të korona virusit. Në këtë 
drejtim propozohet: 
 Me “factoring” të trajtohen ndërmarrjet prodhuese të vogla dhe të mesme për shitje 

me pagesë të shtyrë brenda vendit, njëkohësisht duke ulur shkallën vjetore të 
interesit për “factoring” për kërkesat e blera si dhe duke ulur provizionet e 
administrimit për shumat mbi 3.5 milion, me çka do të ndikohet në përmirësimin e 
likuiditetit të kompanive vendore; 

 Vendosja e një linje kredie të dedikuar me normë interesi të subvencionuar 
(subvencioni i normës së interesit do të sigurohet nga Buxheti i RMV); 

 Përmirësimi i kushteve për linjat kreditore nga fondet e kompensimit duke rritur afatet 
maksimale të shlyerjes për kapitalin themelor dhe qarkullues, duke rritur grejs 
periudhën për kapitalin themelor dhe qarkullues, duke ulur lartësinë e sigurimit të 
kredisë; 

 Miratimi i një ligji të veçantë për sigurimin dhe financimin e eksporteve në llogari të 
shtetit, me çka do të krijohet një fond i veçantë rezervë për këtë qëllim; 

 Krijimi i një fondi të veçantë brenda BZHMV për financimin afatgjatë dhe/ose blerjen 
e aksioneve në kompanitë nga industritë që do të preken më së shumti: industria e 
hotelerisë, aeroportet, transporti dhe tjera; 

 Krijimi urgjent i një fondi për zbutjen e dëmeve për shkak të korona virusit. 
 
IV PËRCAKTIMI I GRUPEVE SPECIFIKE TË MASAVE PËR SEKTORËT ME RËNDËSI 
STRATEGJIKE 
 
Duke pasur parasysh specifikat e sektorëve të caktuar dhe rëndësinë e tyre në zinxhirin e 
furnizimit, është e nevojshme që: 
 Për zinxhirin i furnizimit me lëndë djegëse të lëngshme si një veprimtari strategjike 

për funksionimin e vendit, si dhe për të gjitha aktivitetet e tjera me rëndësi vitale– 
farmaceutike, furnizimi me gaz medicinal (oksigjen), ushqimore, kimike, nevojiten: 
masa parandaluese dhe mbrojtëse për të gjithë pjesëmarrësit në zinxhirin e furnizimit 
dhe një plan për veprim në rast të një virusi në zinxhirin e furnizimit (ose 
informacione të verifikuara për kontaktin e pjesëmarrësit në zinxhirin e furnizimit me 
një person të infektuar), i përpiluar për të ruajtur funksionalitetin e zinxhirit të 
furnizimit.  

 Në raste urgjente kur ka nevojë për angazhimin e specialistëve (nga prodhuesit e 
pajisjeve) me origjinë nga të ashtuquajturit vendet me rrezik të lartë, veçanërisht për 
aktivitetet me rëndësi strategjike, siç është prodhimi i energjisë elektrike dhe 
nxehtësisë, të mundësohet qëndrimi i këtyre personave në vend me masa 
rreptësishtë të përcaktuara të mbrojtjes nga Ministria e Shëndetësisë (skafanderë, 
maska, doreza, etj.) për të ofruar shërbimet e nevojshme që janë të natyrës urgjente; 

 Të merren masa urgjente për funksionimin e zinxhirit të supermarketeve dhe 
marketeve ushqimore, si dhe për shërbime të tjera themelore për qytetarët. 
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 Krijimi i pakove strategjike të subvencioneve; 
 Agjensitë e udhëtimit kanë propozuar një masë për të lëshuar një kupon/vauçer në 

lartësinë e shumës së paguar i cili mund të përdoret për çdo udhëtim pasues, deri në 
fund të vitit 2021, në mënyrë që të evitohen rimbursimet e mjeteve të agjencive veç 
më të paguara hoteleve në Europë. Në këtë mënyrë, klientët nuk do të humbasin 
asnjë denarë nga shuma që kanë paguar, ndërsa në të njëjtën kohë agjensia do të 
mund të duronte barrën financiare që do të ishte shpërndarë për një periudhë më të 
gjatë kohore; 

 Subvencionimi i dëmeve në sektorin e turizmit dhe hotelerisë: 
o Përjashtimi nga taksat turistike përderisa zgjatë gjendja me korona virusin; 
o Përjashtimi nga kostot për MDAM; 
o Konvertimi i subvencioneve për mysafirë të huaj në hotele vendase; 
o Subvencionimi i turizmit “incoming” dhe “outgoing” për të zbutur efektet e 

krizës aktuale; 
o Ndihmë financiare për agjencitë turistike në bazë të dëmeve të vlerësuara për 

shkak të pagesave të qirave për sezonin verorë; 
o Mbrojtja e agjencive turistike duke hartuar një ligj që parashikon zgjidhje për 

raste të tilla ose të ngjashme në të ardhmen; 
o Lejimi i të ashtuquajturës punë alternative përmes pagimit avans të mjeteve; 

o Përkrahje për zvogëlimin e dëmeve në sektorin e lojrave të fatit: 1. 50% përjashtim 
nga kontributet totale të pagave për muajin mars 2020 (720 pika me më shumë se 
3,300 të punësuar);  

o Përjashtim 100% nga kontributet totale të pagave për muajin prill nëse 
masa ndaluese për punë vazhdon; 

o Përjashtim 50%nga tatimi personal për qiratë për muajin mars 2020 (720 
pika - lokale); 

o Përjashtim 100% nga tatimi personal për qiratë për muajin prill 2020 (720 
pika - lokale), nëse masa ndaluese për punë vazhdon; 

o Ndalimi dhe bllokimi i basteve në faqet e huaja të internetit që organizojnë 
ilegalisht lojëra të fatit në RMV; 

 
V. Masat tjera për ndihmë direkte 

Të përcaktohen një sërë masash për të ndihmuar familjet e prekura dhe kompanitë, por 
edhe tërë ekonominë, për të siguruar tejkalimin e demit eventual të pariparueshëm për 
individët dhe kompanitë për shkak të humbjeve të vendeve të punës dhe falimentimit: 

 Autoritetet shtetërore të aprovojnë thjeshtësimin e kushteve për organizimin e 
punës në ndërrime, punë jashtë orarit dhe punës nga shtëpia; 

 Thjeshtësimi i kushteve për organizimin e punës në ndërrime, duke rregulluar 
punën me kohë të shkurtuar nga vetë kompanitë të cilat do të zvogëlojnë 
fluksin e klientëve, pa vonesa të panevojshme në objekte; 
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 Revokimi i licencave për një Shitës me pakicë i cili shet pije alkoolike dhe i cili 

kërkohet të ketë licencë për shitjen e pijeve alkoolike. 
  

 
 

Kryetari i Platformës për Dialogun Privat-Publik, 
 
Biljana Peeva-Gjuric, 
k.d. drejtor ekzekutiv 
Oda Ekonomike e Maqedonisë 
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