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Hyrje – çfarë është Indeksi i Zhvillimit 
Njerëzor dhe si renditet Maqedonia e Veriut

Raporti i Zhvillimit Njerëzor (RZhNj), bazuar në 
bazën e tij sasiore metodologjike – Indeksi 
i Zhvillimit Njerëzor (IZhNj), është një nga 
mjetet më të gjata dhe më gjithëpërfshirëse 
për mbledhjen e të dhënave, analizën dhe 
vlerësimin e politikave në fushën e zhvillimit 
njerëzor. Botuar nga Programi i Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim (prej tani e tutje UNDP), 
RZhNj po botohet vazhdimisht për më shumë 
se tre dekada.1  Me bazën e të dhënave të 
saj gjithëpërfshirëse dhe voluminoze nga 
pothuajse të gjitha vendet e botës, ajo është 
një instrument hetimor nën kujdesin e sistemit 
të OKB-së që nga viti 1990. Fushëveprimi 
analitik i RZhNj përfshin tema jetike politike, 
sociale, ekonomike dhe kulturore lidhur me 
zhvillimin njerëzor. RZhNj bazohet në IZhNj 
që është një indeks kompleks, përkatësisht 
“një masë përmbledhëse e arritjeve 
mesatare në dimensionet kyçe të zhvillimit 
njerëzor: një jetë e gjatë dhe e shëndetshme, 
të qenit i ditur dhe pasja e një standardi të 
denjë jetese” duke qenë një “mesatare 
gjeometrike e indekseve të normalizuara për 
secilin nga tre dimensionet” (UNDP, RZhNj 
2021/22). E para, aspekti shëndetësor i IZhNj 
bazohet në jetëgjatësinë mesatare për vend 
(masa e normalizuar), ndërsa aspekti arsimor 
përmban dy masa – vitet e pritshme të 
shkollimit dhe vitet mesatare të shkollimit – 
vlera që janë normalizuar dhe është llogaritur 
mesatarja e tyre e thjeshtë. Aspekti i tretë, 
të ardhurat kombëtare bruto (AKB) maten 
përmes barazisë së fuqisë blerëse (BFB) për 
vend, e cila përfaqëson masën standarde 
për të ardhurat mesatare për vend. Së fundi, 
IZhNj mat diferencën midis AKB për frymë 
renditet minus IZhN renditet duke treguar 
pabarazinë midis standardit të thjeshtë 
ekonomik të një vendi krahasuar me nivelin 
e zhvillimit njerëzor. 

IZhNj është një indeks i përdorur për të 
treguar arritjet themelore në zhvillimin 
njerëzor në nivel global, dhe nga vendi 
në vend. Ai tregon nivelin e përparimit në 
arritjen e standardit të dëshiruar njerëzor 
të jetesës në fusha jetike të tilla si arsimi, 
jetëgjatësia e jetës njerëzore dhe zhvillimi 
ekonomik. Për publikun e gjerë, IZhNj 
është një pikë e përgjithshme e përparimit 
njerëzor të vendit në fushat e përmendura, 
por gjithashtu një tregues i ndodhive 
globale në zhvillimin njerëzor. Në këto linja, 
një nga prirjet më të vazhdueshme të IZhNj-
së në nivel global, që nga fillimi i saj në vitin 
1990, ishte rritja e përhershme e vlerës së 
saj, duke treguar ngritjen e përhershme 
të zhvillimit njerëzor në shkallë botërore. 
Megjithatë, kjo prirje mjaft e qëndrueshme 
filloi të ndryshojë gradualisht në vitin 
2019, edhe para shpërthimit të pandemisë 
Covid-19, që do të thotë se është detektuar 
një zhvillim gradual në rënie. Shpërthimi i 
pandemisë Covid-19 në vitin 2020 vetëm 
sa e përkeqësoi dhe përshpejtoi këtë 
tendencë, me 2021 që ishte viti i parë ku 
IZhNj matet dhe ulet në vlerë për dy vite 
me radhë. Për më keq, vlera e indeksit për 
vitin 2021 në nivel global (0,732)2 është më e 
ulët se vlera e indeksit për vitin 2017 (0,733), 
i cili ka anuluar përpjekjet pesëvjeçare për 
përmirësim të përhershëm. Një zhvillim i 
tillë nënkupton se niveli më i lartë i IZhNj-
së (0,739), i vendosur në vitin 2019, do të 
përmbushet vetëm nëse trendi fillon të 
zhvendoset dhe të përmirësohet gradualisht, 
gjë që është e vështirë të parashikohet duke 
pasur parasysh zhvillimet më të fundit në 
vitin 2022 në nivel global dhe veçanërisht 
në Evropë. Edhe nëse është kështu, do të 
duhet një periudhë e pasigurt kohe derisa 
niveli i vitit 2019 të arrihet edhe një herë.

¹ Për një përmbledhje gjithëpërfshirëse të të gjitha botimeve të mëparshme të Raportit për Zhvillimin Njerëzor, ju lutemi 
vizitoni http://hdr.undp.org. (Qasur më 20 tetor2022).  
² Vlera më e lartë është më e mirë.  
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Grafiku 1

Renditja e Maqedonisë së Veriut në RZhNj 
nuk filloi sapo të dhënat sasiore filluan të 
mblidhen për nevojat e Raportit në vitin 1990. 
Të dhënat longitudinale (gjatësore) tregojnë 
se Maqedonia e Veriut ka qenë e pranishme 
në renditje që nga viti 2000, dhe që atëherë, 
tendenca e vlerës së IZhNj ndjek zhvillimet 
në vlerat globale të IZhNj. Maqedonia e 
Veriut është vendosur në grupin e vendeve 
me zhvillim të lartë njerëzor (grupi i dytë më 
i mirë)3. Tabloja më e gjerë e dy dekadave 
të fundit zbulon se përparimi i Maqedonisë 
së Veriut ka qenë më i shpejtë në periudhën 
2000-2010 - 0, 90%, krahasuar me periudhën 
2010-2021 me vetëm 0,36% rritje të vlerës 
së IZhNj-së. Një rritje e qëndrueshme dhe 

graduale në HDI ndodhi në periudhën midis 
2000 dhe 2019, duke rritur vlerën e indeksit 
nga 0,675 në 0,784 (UNDP, IZhNj 2021/22 
Burimi i të dhënave). Ky trend filloi të bjerë në 
vitin 2020, pasi për shumicën e vendeve të 
renditura në IZhNj, shënoi rënie në 0,774 në 
vitin 2020 dhe u zhyt më tej në vitin 2021 në 
0,770. Kjo e vendos IZhNj-në e Maqedonisë 
së Veriut më të ulët se vlera e arritur në vitin 
2018 (0,779) dhe afër vlerës së vitit 2015 
(0,762), që do të thotë se të paktën katër vjet 
të progresit janë humbur me zhvendosjen 
e fundit në vlerën e indeksit. Nëse prirja 
vazhdon në vitin(et) pasues, numri i viteve të 
humbura të përparimit në IZhNj mund të rritet 
në shtatë ose më shumë. 

Vlera e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor shënon rënie në dy vite me radhë, duke shlyer  fitime e pesë vitet e fundit
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Shënim: Indikative është periudha e krizës financiare globale
Burimi: Zyra HDR bazuar në të dhënat nga Barro dhe Lee (2018), FMN (2021c, 2022), UNDESA (2022a, 2022b), 
Instituti për Statistikë i UNESCO-s (2022), UNSD (2022) dhe Banka Botërore (2022c).

Indeksi i Zhvillimit Global Njerëzor në rënie për dy vjet me radhë 
Burimi: Zyra HDR bazuar në të dhënat nga Barro dhe Lee (2018), FMN (2021c, 2022), UNDESA (2022a, 
2022b), Instituti për Statistikë i UNESCO-s (2022), UNSD (2022) dhe Banka Botërore (2022c).

³ Vendet në përgjithësi ndahen në katër grupe – 1) zhvillimi shumë i lartë njerëzor (Zvicra, Norvegjia, Islanda etj.); 2) zhvillimi 
i lartë njerëzor – (Shqipëria, Bullgaria, Maqedonia e Veriut); 3) zhvillimi i mesëm njerëzor (Filipinet, Botsvana, Bolivia etj.); dhe 
4) zhvillimi i ulët njerëzor (Tanzania, Pakistani, Togo etj.). Ju lutemi shikoni Aneksin Statistikor RZhNj 2021/22.   
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Duke analizuar rajonin e Evropës Juglindore 
në perspektivë, treguesit janë se Maqedonia 
e Veriut është prapa vendeve në rajon, 
megjithëse dallimet statistikore nuk janë të 
mëdha. Më konkretisht, si gjatësia ashtu edhe 
vlerat e IZhNj 2021/22 tregojnë se Maqedonia 
e Veriut mban një vend prapa të gjitha vendeve 
të tjera të ish-Jugosllavisë, plus Bullgarisë, 

INDEKSI I ZHVILLIMIT NJERËZOR 2022 – MAQEDONIA E VERIUT

Tabela 1

Trendi i Indeksit të Zhvillimit Njerëzor (Maqedonia e Veriut), 1990-2021
Burimi: UNDP. Të dhënat burimore të RZhNj-së 2021/22

  Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (RZhNj)   

 

 Rritja mesatare vjetore 
e RZhNj-së

 

  Vlera     (%)  

 

Shteti  1990 2000 2010 2015 2018 2019 2020 2021  2015 -
2021

 

a 1990 -
2000

 

2000 -
2010

 

2010 -
2021

 

 1990 -
2021

 

78 
 

.. 0,675 0,738 0,762 0,779 0,784 0,774 0,770  5  ..  0,90 0,39  .. 

Ndryshimi 
në renditjen
e RZhNj 

%

Maqedonia 
e Veriut

Rangimi 
i RZhNj-së

7

Greqisë dhe Shqipërisë. Pesë vende të 
grupit të Evropës Juglindore janë vendosur 
në grupin e vendeve me IZhNj shumë të 
lartë (Sllovenia, Greqia, Kroacia, Mali i Zi 
dhe Serbia) ndërsa katër janë në grupin 
e vendeve me IZhNj të lartë (Shqipëria, 
Bullgaria, Bosnjë dhe Herzegovina dhe 
Maqedonia e Veriut). 

Tabela 2

Tendencat e Indeksit të Zhvillimit Njerëzor (EJL rajonin), 1990-2021
Burimi: UNDP. Të dhënat burimore të RZhNj-së 2021/22

   

 

  

      (%)  

 

Индекс на човековиот развој (ИНЧР) Просечен годишен пораст 
на ИНЧР

Промена 
во рангот 
на ИНЧР 

 1990 2000  2010 2015 2018 2019 2020 2021  2015 -
2021 

a 1990 -
2000 

 2000 -
2010 

2010 -
2021 

1990 -
2021 

78
 

.. 0,675  0,738 0,762 0,779 0,784 0,774 0,770  5  ..   0,90 0,39 .. 

23  .. 0,821  0,890 0,903 0,917 0,921 0,913 0,918  1   ..  0,81 0,28 .. 

33  0,759 0,810  0,869 0,880 0,886 0,889 0,886 0,887  -2  0,65  0,71 0,19 0,50 

40  .. 0,759  0,821 0,843 0,856 0,861 0,855 0,858  5  ..  0,79 0,40 .. 

49  .. ..  0,808 0,822 0,834 0,837 0,826 0,832  3  ..  .. 0,27 .. 

63  .. 0,690  0,767 0,794 0,808 0,811  0,804 0,802  4  ..  1,06 0,41 .. 

67  0,647 0,677  0,754 0,795 0,806 0,810 0,794 0,796  -2  0,45  1,08 0,49 0,67 

68  0,684 0,725  0,790 0,809 0,809 0,810 0,802 0,795  -9  0,58  0,86 0,06 0,49 

74 
 

.. 0,667  0,725 0,761 0,776 0,783 0,781 0,780  10  ..  0,84 0,67 .. 
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e RZhNj-së
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Shteti

Ndryshimi 
në renditjen
e RZhNj 

Rangimi 
i RZhNj-së

Bullgaria

Bosnja dhe 
Hercegovina



Nga ana pozitive, rritja e përqindjes së rritjes 
së IZhNj-së në të dy dekadat (2000-2010 
dhe 2010-2021) është një nga më të mëdhatë 
në rajon, e tejkaluar vetëm nga Serbia dhe 
Shqipëria në të dy seritë kohore, e bashkuar 
me Kroacinë por vetëm në dekadën e dytë; 
megjithëse në përgjithësi dallimet në rritjen 
e IZhNj-së janë mjaft minimale në krahasim 
me vendet në seritë e dhëna kohore. 
Megjithatë, spiralja e fundit në rënie në 
vlerën e IZhNj për dy vitet e fundit ndoshta 
do të shqetësojë modelet e vendosura më 
parë dhe do të krijojë të reja, të cilat duhet të 
analizohen nga një perspektivë kohore prej 
disa vitesh. Megjithatë, prirja e përgjithshme 
në IZhNj nuk është thjesht një tregues 
statistikor që shfaq një prirje në rënie – ajo 
është gjithashtu një shënues kumulativ që 

duhet të analizohet nga disa këndvështrime. 
Një nga këto këndvështrime ka të bëjë me 
qeverisjen e mirë dhe stabilitetin politik, pasi 
të dyja janë parakushte për një shoqëri të 
qëndrueshme dhe të begatë që mund të 
krijojë parakushte për zhvillimin njerëzor 
dhe përparimin në të gjitha fushat e tjera. Pa 
stabilitet politik dhe qeverisje të mirë, është 
e vështirë të arrihen apo edhe të diskutohen 
çështje të tjera që kontribuojnë në zhvillimin 
dhe përparimin njerëzor. Mungesa e 
qeverisjes së mirë dhe stabilitetit politik 
rregullisht çon në pasiguri në shoqëritë 
që janë subjekt i mungesës së saj, gjë që 
gjithashtu ul agjensinë individuale (UNDP, 
RZhNj 2021/11) duke shkaktuar një rreth 
vicioz të më shumë paqëndrueshmërie, 
mungese qeverisjeje dhe pasigurie.



Stabiliteti politik dhe  
qeverisja e mirë

Dy dekadat e fundit janë shënuar nga një seri 
krizash duke filluar me krizën financiare të 
vitit 2007, krizën e migrantëve pas konfliktit 
në Siri në 2015-2016, krizën energjike të 
nivelit global, shpërthimin e pandemisë 
Covid-19 dhe duke vazhduar me konfliktin në 
Ukrainë në vitin 2022. Edhe më shumë, pati 
një mbivendosje midis krizës së pandemisë 
Covid-19 dhe konfliktit në Ukrainë, ndërsa 
pandemia nuk është deklaruar zyrtarisht 
si e përfunduar nga Organizata Botërore 
e Shëndetësisë. Në rrethana të tilla, nuk 
është çudi që IZhNj është në rënie globale 
dy vjet me radhë, ndonëse rënia nisi përpara 
shpërthimit. Çka është edhe më keq, 
pandemia Covid-19 filloi një prapambetje 
masive demokratike në shumë vende në 
të gjithë botën, me Qeveritë dhe regjimet 
hibride/autoritare që ose keqpërdorën 
masat ose zbatuan masa që ishin qartësisht 
përtej qëllimit të mbrojtjes shëndetësore të 
popullatës (Edgell et al. 2021, V-Dem 2022). 
Rajoni i Evropës Juglindore nuk bënte 
përjashtim nga ky rregull i përgjithshëm, me 
dallime përkatëse midis vendeve (Brandlë et 
al., 2020). Rrëshqitja demokratike ndodhi në 
shumë vende në nivel global, por edhe në 
rajonin e Evropës Juglindore për shkak të 
përdorimit të tepërt të masave që synojnë 
luftimin e Covid-19, siç janë bllokimet dhe 
format e tjera të ndërhyrjes qeveritare që u 
zbatuan në drejtim të kontrollit të proceseve 
politike dhe sociale në vend të luftimit të 
vetë pandemisë (Lewkowicz et al. 2022).  
Të dhënat tregojnë se vendet tranzicionale 
dhe regjimet hibride janë shumë më të 
prekshme nga pengesa të tilla demokratike, 
që zakonisht rezultojnë në shkelje të të 
drejtave të njeriut dhe cenim të sundimit të 
ligjit dhe ekuilibrit institucional të shoqërive 

për hir të arritjes së instrumenteve të fuqishme 
politike për kontrollin e shoqërisë. Në këto 
linja, të dhënat e IZhNj 2021/22 mbështesin 
perceptimin e përgjithshëm të pasigurisë 
midis popullsisë, veçanërisht në vendet më 
të zhvilluara (UNDP, IZhNj 2021/22 Burimi i të 
Dhënave) të bashkuara duke arritur kulmin e 
pikëpamjeve negative për botën dhe duke 
rritur perceptimin e efekteve negative nga 
kriza në nivel global.

Në një atmosferë të tillë, duket se 
qëndrueshmëria e Maqedonisë së Veriut 
ndaj prapambetjes demokratike nuk është 
themeluar mbi baza të forta duke pasur 
parasysh prirjet shoqërore që rrjedhin nga vetë 
qëndrueshmëria. Nga njëra anë, Maqedonia e 
Veriut është një nga vendet me performancën 
më të keqe në testet PISA të OBZHE-së në 
rajon (OBZHE, 2018), e shoqëruar nga rezultati 
më i ulët në Indeksin e Literaturës së Medias 
(Lessenski, 2021) nga të gjitha vendet në 
Evropë. Me një rezultat prej vetëm 15 pikësh, 
Maqedonia e Veriut është e fundit në listë, me 
Finlandën si vendi kryesues me 76 pikë, pesë 
herë më lart se Maqedonia e Veriut. Një efekt 
shtesë minues që mundëson prapambetjen 
demokratike lidhet me perceptimin e 
përgjithshëm të korrupsionit në vend 
(Transparency International, 2021), ku RZhNj 
2021/22 shfaqi qartë lidhjen midis korrupsionit 
dhe qeverisjes së dobët si përcaktues të rritjes 
më të ulët ekonomike, investimeve dhe të 
ardhurave nga taksat. Maqedonia e Veriut ka 
një indeks prej 39 (nga 100), duke u renditur 
87 nga 180 vende në vitin 2021. Ndonëse 
Maqedonia e Veriut ka pasur një përmirësim 
të lehtë në vitin e fundit, perceptimi i gjerë i 
korrupsionit kontribuon në qeverisjen e dobët 
dhe mundësinë për prapambetje demokratike. 
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Grafiku 2

Indeksi i edukimit mediatik 2021
Burimi: Shoqëria e Hapur – Sofje 2021
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Nëse merret parasysh se këta tregues 
bashkohen nga një prirje relativisht e lartë 
ndaj kërkesës për populizëm dhe besimit në 
teoritë e konspiracionit (Bliznakovski et al. 
2021), bëhet e qartë se Maqedonia e Veriut ka 
një sistem mbrojtës shumë të dobët kundër 
kërcënimeve dhe rreziqeve demokratike, 
me një popullsi që përgjithësisht nuk është 
e informuar mjaftueshëm për të njohur vetë 
burimet e kërcënimeve dhe rreziqeve të tilla. 
Me parakushte të kufizuara për ruajtjen e 
kapacitetit demokratik të shoqërisë, nuk 
është çudi që epidemia e Covid-19 erdhi 
si një provë shumë serioze, jo vetëm për 
institucionet e sistemit politik maqedonas por 
edhe për shoqërinë në përgjithësi. Gjetjet e 

RZhNj 2021/22 në përgjithësi u mbështetën 
nga gjetjet e organizatave lokale dhe 
ndërkombëtare që punojnë në Maqedoninë 
e Veriut. Përkatësisht, të dhënat e Institutit 
Ndërkombëtar Republikan (2021) tregojnë 
se në fund të vitit 2021 ka një pesimizëm 
të gjerë në vend mbi situatën e ardhshme 
ekonomike në vend, perceptimin negativ mbi 
sundimin e ligjit dhe mungesën e besimit, 
veçanërisht ndaj partive politike. SHISHI Një 
sondazh i Institutit Kombëtar Demokratik nga 
viti 2021 jep prova mbështetëse lidhur me 
mungesën e besimit në institucionet politike, 
por edhe mbi mosbesimin e përgjithshëm në 
demokraci si modeli më i përshtatshëm për 
organizimin politik lokal. 

Grafiku 3

Perceptimet mbi Zbatueshmërinë e Demokracisë Perëndimore në Maqedoninë e Veriut
Burimi: Instituti Kombëtar Demokratik – zyra Shkup, 2021
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MAQEDONIA E VERIUT: QYTETARËT BESOJNNË SE DEMOKRACIA PERNËDIMORE 
NUK MUND TË ZBATOHET NË SHOQËRINË E TYRE NË TË GJITHË DEMOGRAFINË
Deri në çfarë masë pajtoheni se demokracitë perëndimore të cilat supozojnë pranimin e diversiteteve dhe inkluzionin 
(të drejtat e njeriut, LGBTI të drejtat, të drejtat e migrantëve dhe ngjashëm) nuk mund të funksionojnë në shoqërinë tuaj



Treguesit demokratikë të Maqedonisë 
së Veriut kanë qenë relativisht të 
qëndrueshëm në dy dekadat e fundit lidhur 
me mungesën e besimit ndaj institucionit 
të vendit (UNDP, Raporti i Paralajmërimit 
të Hershëm 2005), si dhe në polarizimin 
social mbi sistemin e preferuar të sundimit 
– demokracia ose autoritarizmi (Freedom 
House, NiT- Maqedonia e Veriut 2017). 
Nga njëra anë, Raporti i Paralajmërimit të 
Hershëm i UNDP, më parë në 2005, tregoi 
se ka një mungesë serioze besimi në krerët 
politikë dhe institucionet, një prirje që 
është pak a shumë e qëndrueshme deri 
më tani, e bashkuar me një perceptim të 
përgjithshëm të vendit që lëviz në drejtimin 
e gabuar. Nga ana tjetër, Freedom House 
ka paralajmëruar për prapambetje graduale 
demokratike në Maqedoninë e Veriut që 
nga viti 2011 (demokracia dhe rezultatet e 

kategorive individuale), me raportin e vitit 
2017 që tregon qartë dualitetin e sistemit 
– demokraci e deklaruar me elemente të 
forta autoritare dhe shkelje të të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut përmes 
ndërhyrjes së qeverisë. Pakënaqësia në 
demokraci, e stimuluar nga pasiguria e 
shkaktuar nga kriza e Covid-19, përkeqësoi 
më tej prirjet negative, me shumicën e 
popullsisë që besojnë se demokracia e tipit 
perëndimor nuk është më e përshtatshme 
për sistemin politik lokal. Aq më tepër, 
besimi institucional mbetet relativisht i ulët, 
me popullsinë që më së shumti shpreh 
kënaqësinë e saj në institucionet që kanë 
monopolin e forcës fizike (Ushtria dhe 
Policia). Më pak të favorizuara janë partitë 
politike dhe Gjyqësori, dhe nga të gjitha 
institucionet politike Presidenti perceptohet 
si institucioni më i besueshëm.

Grafiku 4

Perceptimet mbi kënaqësinë intuitive 
Burimi: Instituti Kombëtar Demokratik – zyra Shkup, 2021

QYTETARËT JANË SHUMË TË PAKËNAQUR NGA INSTITUCIONET PËRFAQËSUESE
До која мера сте задоволни со работата на следниве институции?
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Në kontekstin e funksionimit të institucioneve 
demokratike, është e rëndësishme të 
tërhiqet vëmendja se sa reagimi i qeverisë 
ndaj Covid-19 ishte i ndjeshëm nga aspekti 
gjinor. Siç tregojnë të dhënat e Gjurmuesit 
Global të Reagimit Gjinor Covid (2020), 
Maqedonia e Veriut ka pasur një mesatare 
prej 44% të masave të përgjithshme 
të ndjeshme gjinore, e cila është mbi 
mesataren e Ballkanit Perëndimor dhe ndër 
rezultatet më të mira në rajon. Megjithatë, siç 
tregon një studim i fundit i UN Women (2021) 
“hartimi i masave dhe politikave të krizës për 
t’u përballur me pandeminë COVID-19 (por 
edhe në çdo rast emergjence) duhet të ishte 
bazuar në një analizë dhe vlerësim gjinor të 
efektit të mundshëm të këtyre masave dhe 
politikave mbi burrat dhe gratë, si dhe në 
drejtim të përmirësimit të barazisë gjinore. 
Për më tepër, duhet t’i kushtohet më shumë 
vëmendje qasjes ndër-sektoriale që lejon 
identifikimin e grupeve të rrezikuara bazuar 
në faktorë të shumtë si gjinia, por gjithashtu 

përfshin, ndër të tjera, klasën, statusin e 
punësimit, ndarjen rurale/urbane, etninë 
dhe madhësinë e familjes.”

Pandemia e Covid-19 gjithashtu pati ndikimin 
e saj negativ në zemrën e sistemit qeverisës 
demokratik – vetëqeverisja lokale. Siç kanë 
treguar studimet (Papcunová dhe Gregánová 
2021; OECD 2020) dy efektet negative 
më të dukshme për komunat janë rënia e 
të ardhurave dhe varësia nga financimi i 
qeverisë qendrore. Të dhënat e UDNP-së 
për të ardhurat komunale (2020) tregojnë 
një situatë identike, ndërsa “të ardhurat nga 
burimet vetanke komunale ranë me 19% 
në gjysmën e parë të vitit 2020 krahasuar 
me periudhën e njëjtë të vitit 2019”, ndërsa 
“pjesa e granteve ndërqeveritare u rrit në 
69,8% për të kompensuar humbjen në të 
ardhurat komunale.” Trendi i pasigurisë 
vazhdoi me fillimin e krizës në Ukrainë në 
dobësitë tashmë të shfaqura të komunave 
në Maqedoninë e Veriut.

Grafiku 5

Ndikimi i krizës në Ukrainë mbi komunat në Maqedoninë e Veriut
Burimi: Stojkov dhe Rustemi, UNDP Maqedonia e Veriut, 2022
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Grafiku 6

Ndryshimi i transferimeve ndërqeveritare tek vetëqeverisja lokale – Maqedonia e Veriut 
Burimi: Stojkov dhe Rustemi, UNDP Maqedonia e Veriut, 2022

Është e qartë se njësitë e vetëqeverisjes 
lokale e perceptojnë krizën në Ukrainë si 
mjaft të dëmshme te komunat e mëdha që 
ndjejnë efektin negativ në një shkallë më të 
madhe se komunat e mesme dhe të vogla. 
Komunat e mëdha kanë raportuar ndikim 
negativ të ndikuar nga pandemia Covid-19 në 
100% të rasteve, ndërsa komunat e mesme 

kanë raportuar të njëjtën situatë në 68,4% të 
rasteve (Stojkov dhe Rustemi, 2022). E njëjta 
përqindje në rastin e komunave të vogla është 
76,5%. Për më tepër, ka një rënie të financimit 
ndërqeveritar, siç është theksuar, dhe një 
nënfinancim të përgjithshëm të buxheteve 
komunale që ushtron presion shtesë mbi 
komunat si gur themeli i demokracisë lokale. 
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Tabela 3

Rastet dhe vdekshmëria nga Covid-19, vend pas vendi (të dhënat e përzgjedhura për 
rajonin e EJL-së) 
Burimi: Universiteti i Mjekësisë Johns Hopkins – Qendra e Burimeve të Koronavirusit, 2022

Kriza e Covid-19 dhe ndikimi i saj në 
Maqedoninë e Veriut (Treguesit e 
përgjithshëm dhe socio-ekonomikë)

Efekti i dëmshëm i pandemisë Covid-19 në 
cilësinë e demokracisë dhe perceptimet 
e përgjithshme të pasigurisë politike dhe 
ekonomike buruan nga fillimet e krizës 
në mars 2020. Që nga fillimi i shpërthimit 
të pandemisë në Maqedoninë e Veriut, 
shkalla e vdekshmërisë nga Covid-19 
e vendosi vendin në grupin e vendeve 
që mund të kishin investuar më shumë 
përpjekje në trajtimin e pacientëve Covid-19. 

Pavarësisht, metodologjitë për regjistrimin e 
vdekshmërisë nga Covid-19 ndryshonin nga 
vendi në vend; por deri në fund të pandemisë, 
Maqedonia e Veriut renditet e pesta në të 
gjithë botën në normat e vdekshmërisë 
për 100 000 popullatë me një mesatare 
prej 458,68 vdekje (Universiteti i Mjekësisë 
John Hopkins, 2022). Ajo u rendit më mirë 
vetëm në krahasim me Perunë, Bullgarinë, 
Hungarinë dhe Bosnje dhe Hercegovinën. 

     
     

 1,272,645  37,812  3.0%  544.18  
 399,584 16,161  4.0%  492.59  

 343,824 9,556  2.8%  458.68 
 282,052 2,784  1.0%  443.27  

 1,242,909  17,046  1.4%  415.22  
 1,220,889  6,864  0.6%  330.17  

 5,081,981  33,426  0.7%  320.69  
 2,392,745  17,162  0.7%  196.42  
 332,701  3,592  1.1%  124.82  

Bullgaria
Bosnja dhe Hercegovina
Maqedonia e Veriut
Mali i Zi
Kroacia
Sllovenia
Greqia
Serbia
Shqipëria

Shteti                                         Konfirmuar                    Vdekjet               Rast-fatalitet                Vdekjet/100K pop.

Për më tepër, një nga burimet e pasigurisë 
dhe pasigurisë së përgjithshme për 
qytetarët e Maqedonisë së Veriut ishte edhe 
fillimi relativisht vonë i vaksinimit kundër 
sëmundjes. Fillimi zyrtar i vaksinimit në vend 
ishte më17 shkurt 2021, ndërsa shumë vende 
të tjera në rajon (Sllovenia, Kroacia, Serbia, 
Greqia, Bullgaria) filluan procesin e imunizimit 

në dhjetor 2020, ndërsa Shqipëria filloi me 
vaksinimin në janar 2021 (Tabela e kontrollit 
të koronavirusit e OBSH-së, 2022). Nga 
këndvështrimi i tanishëm, diferenca kohore 
duket e parëndësishme, por për momentin 
ishte jetike të fillohej procesi i vaksinimit 
duke pasur parasysh shkallën e përkeqësuar 
të vdekshmërisë nga Covid-19 në vend. 
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Tabela 4

Data e vaksinimit të parë kundër Koronavirusit Covid-19 (të dhënat e zgjedhura për rajonin 
e EJL-së)    
Burimi: Tabela e veprimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për koronavirusin 
(Covid-19

 Data e vaksinimit të parë kundër Covid-19
  

  
  

 
  

  
  

  
  
  

30 Dhjetor 2020
N/A

17 shkurt 2021
24 shkurt 2021

23 dhjetor 2020
23 dhjetor 2020
23 dhjetor 2020
23 dhjetor 2020

13 janar 2020

Shteti

Bullgaria
Bosnja dhe Hercegovina
Maqedonia e Veriut
Mali i Zi
Kroacia
Sllovenia
Greqia
Serbia
Shqipëria

Ndjenja e pasigurisë e nxitur nga pandemia 
Covid-19 u përkeqësua më tej me 
përhapjen e krizës në segmentin e biznesit 
në shoqëri. Siç pritej, masat e ndërmarra 
për të luftuar përhapjen e sëmundjes 
reflektuan mbi ndërmarrjet në vend që 
kaluan një nga periudhat më të vështira për 
mbijetesën e tyre. Karantina, ndërprerjet e 
zinxhirit të furnizimit, pamundësia për të 
udhëtuar për shumicën e popullsisë në 
nivel global, mungesa e fuqisë punëtore 
(Amirudin et al. 2021) etj., vetëm e rritën 
pozitën tashmë të mundimshme të 

ndërmarrjeve maqedonase në kontekstin 
lokal. Siç tregojnë të dhënat e përfshira 
nga Organizata Ndërkombëtare e Punës 
(në vijim ILO), shumica e ndërmarrjeve 
përjetuan një rënie të konsiderueshme të të 
ardhurave në periudhën tetor-dhjetor 2020, 
me dëmet më të mëdha (20-40% humbje) 
të raportuara nga ndërmarrjet e mesme 
dhe të mëdha). Situata nuk është më e mirë 
me mikro-ndërmarrjet, ku 28% raportuan 
një rënie prej 20-40% dhe pothuajse një 
e katërta e tyre (24%) raportuan një rënie 
dramatike të të ardhurave me mbi 60%. 
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Grafiku 7

Ndikimi i krizës Covid-19 mbi të ardhurat e ndërmarrjeve sipas madhësisë së ndërmarrjeve, 
2019-202 (përqindja e të anketuarve)
Burimi: Mojsoska-Blazhevski, Nikica. “Evoluimi i sfidave dhe pritshmërive me të cilat u 
përballen ndërmarrjet maqedonase gjatë pandemisë Covid-19”, 2021.
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Burimi: Sondazh me ndërmarrjet Tetor – Dhjetor 2020

 

Nuk ka ndikim

Është zvogëluar për 40% deri në 60% 

Është zvogëluar nën 20%

Është zvogëluar mbi 60% 

Është zvogëluar nga 20% në 40 %

Ndikim pozitiv

Totali                                                 Mikro                                       Të vogla                  Të mesme              Të mëdha

Efekti domino i krizës reflektoi në fuqinë 
punëtore të ndërmarrjeve dhe tregun 
e punës në vend, ndërsa shumica e 
ndërmarrjeve të anketuara raportuan një 
rritje të konsiderueshme në largimet e fuqisë 
punëtore. Më tepër se gjysma e kompanive 
(53%) hoqën dorë deri në 10% të forcës 
së tyre punëtore, ndërsa 17% raportuan 
përjashtime nga puna ndërmjet 11% dhe 
20%. 13% e kompanive të tjera larguan 
nga puna ndërmjet 21% dhe 30% të forcës 
së punës, me 13% të tjera të kompanive të 
anketuara që larguan nga puna ndërmjet 
31% dhe 40% të forcës punëtore. Numri 
më dramatik i përjashtimeve në masën 

statistikore të ndërmarrjeve të intervistuara 
(mbi 41%) ndodhi në 3% të ndërmarrjeve. 
Numri i personave të papunë u rrit në 
gjashtë muajt e parë të pandemisë, ku 
“midis 29 shkurtit dhe 30 shtatorit, 2020, 
45,543 persona u regjistruan si të papunë të 
rinj në baza neto” që ishte “një rritje 43.0% 
e numrit të përgjithshëm të personave të 
papunë të regjistruar në shtatë muaj” (UNDP, 
SACINM 2020). Implikimet e largimeve nga 
puna ndikuan drejtpërdrejt në perceptimet 
e popullsisë aktive në tregun e punës, 
duke krijuar pasiguri plotësuese midis 
punëkërkuesve, por edhe te pjesa më e 
gjerë e popullsisë tashmë të punësuar.
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Grafiku 8

Grafiku 9

Përqindja e punëtorëve të larguar nga puna krahasuar me totalin e fuqisë punëtore
Burimi: Mojsoska-Blazhevski, Nikica. “Evoluimi i sfidave dhe pritshmërive me të cilat u 
përballen ndërmarrjet maqedonase gjatë pandemisë Covid-19”, 2021.

Numri i personave të papunë në vitin 2020 (sipas muajve)
Burimi: UNDP, “Vlerësimi socio-ekonomik i ndikimit të Covid-19 në Maqedoninë e Veriut”, 2020.
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Grafiku 10

Rritja e çmimeve të ushqimeve (2005-2020)
Burimi: UNDP, “Vlerësimi socio-ekonomik i ndikimit të Covid-19 në Maqedoninë e Veriut”, 2020.

Foreign e�ective food prices
Domestic food prices

Prirjet negative socio-ekonomike u 
forcuan gjithashtu nga rritja e çmimeve të 
ushqimeve, që është një tregues me një rritje 
të qëndrueshme që nga viti 2005 (UNDP, 
SACINM 2020). Megjithatë, që nga fillimi i 
pandemisë, çmimet e ushqimeve shënuan 
rritjen e tyre më të lartë vjetore prej 5.5% 
në qershor 2020 me “çmimet e ushqimeve 
vendase që përjetuan një tendencë më 
pak të pjerrët gjatë pandemisë”. Shoqëruar 
me rritjen e vazhdueshme të çmimeve të 
shpenzimeve të tjera të jetesës si banimi, 
uji, energjia elektrike, gazi etj., u krijua një 
vorbull pasigurie socio-ekonomike duke lënë 
gjurmët e saj në fusha të tilla si marrëdhëniet 
gjinore dhe gjithashtu polarizimi social në 
shoqëri. Nga njëra anë, efektet e krizës 

së pandemisë Covid-19 rritën tensionet 
në të gjitha shoqëritë në mbarë botën dhe 
kanë paraqitur animozitete politike dhe 
polarizim social, me rritjen e ekstremizmit 
dhe përdorimin e mjeteve të dhunshme për 
arritjen e qëllimeve politike (UNDP, HDR 
2021/22). Nga ana tjetër, barra e krizës preku 
marrëdhëniet gjinore, duke përkeqësuar 
pozitën e vajzave dhe grave të reja lidhur 
me rritjen e përgjegjësive në familje në 
menaxhimin e efekteve të krizës, pasojat në 
tregun e punës, por edhe si rezultat i ndikimit 
të rritjes së nivelit të dhunës nga partneri 
intim dhe nevoja urgjente për mbrojtje nga 
shteti. Si polarizimi shoqëror, ashtu edhe 
zhvillimet e çështjeve gjinore meritojnë 
analiza të veçanta. 

INDEKSI I ZHVILLIMIT NJERËZOR 2022 – MAQEDONIA E VERIUT 19

Çmimet e huaja efektive të ushqimeve
Çmimet vendore të ushqimeve



Marrëdhëniet gjinore nën 
ndikimin e pasigurisë 

Pasiguria që buron nga dy kriza të 
njëpasnjëshme që janë shfaqur në një 
periudhë prej vetëm dy vitesh, ushtron 
presion mbi peizazhin social, me të dhëna që 
tregojnë se marrëdhëniet gjinore dhe barazia 
gjinore janë duke u prekur thellë. Efektet e 
konfliktit në Ukrainë ende nuk janë përcaktuar, 
por efektet e pandemisë Covid-19 janë të 
dokumentuara mirë me një literaturë në rritje 
të mbështetur nga të dhëna cilësore dhe 
sasiore. Sa i përket marrëdhënieve gjinore, 
studimet tregojnë se “goditja e COVID-19 ka të 
ngjarë të vendosë një barrë jo proporcionale 
për gratë” (Alon et al. 2020) më së shumti 
si pasojë e ndryshimeve dramatike në (pa) 
punësimin, kufizimet e kujdesit për fëmijët 
dhe perceptimin e përgjithshëm mbi normat 
gjinore. Në përgjithësi, kriza e shkaktuar nga 
Covid-19 ka përkeqësuar “pabarazitë gjinore 
për gratë dhe vajzat” (UNFPA 2020) duke 
ndikuar negativisht në trajtimet dhe kujdesin, 
por edhe në cenueshmërinë ndaj dhunës në 
familje. Të dhënat e RZhNj-së 2021/22 kanë 
treguar qartë lidhjen midis besueshmërisë 
ekonomike dhe rritjes së dhunës nga partneri 
intim (të dhënat burimore të RZhNj-së 2021/22), 
e cila nuk shkon në favor të përmirësimit të 
situatës me dhunën familjare në nivel global, 
për shkak të efekteve negative ekonomike të 
pandemisë Covid-19 mbi gratë dhe vajzat.

Indeksi i zhvillimit gjinor tregon qartë 
se në këtë kategori Maqedonia e Veriut 
është vendi i parafundit në rajon për sa i 
përket rezultateve, pasi ka një rezultat më 
të mirë vetëm në krahasim me Bosnje-
Hercegovinën. Megjithëse globalisht, 
Maqedonia e Veriut ka një rezultat mjaft të 
lartë, në kontekstin rajonal është e qartë se 
duhet të përmirësojë përpjekjet e saj për 
të përmbushur mesataren rajonale dhe të 
vendoset në grupin e parë të vendeve në 
nivel global (aktualisht vendoset në grupin 
e tretë). Sa i përket Indeksit të Barazisë 
Gjinore (IBGj) dhe edicionit të tij të fundit në 
vitin 2019 (Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale dhe Enti Shtetëror i Statistikave), 
rezultati i Maqedonisë së Veriut prej 62 
pikësh është pak nën mesataren e BE-së 
prej 67,4 pikësh. Kjo e vendos shtetin në 
vendin e 16-të në krahasim me vendet e 
BE-së. Në fushën e pushtetit, vendi është 
më mirë se BE-ja. Maqedonia e Veriut ka 
52,6 pikë, krahasuar me mesataren e BE-
së prej 51,9. Megjithatë, mbeten pabarazi 
të konsiderueshme gjinore, veçanërisht 
kur bëhet fjalë për të ardhurat dhe fitimet, 
dhe ndarjen e përgjegjësive familjare. Për 
krahasim: Serbia arriti 58,0 pikë në vitin 
2021, Shqipëria 60.4 arriti në vitin 2019, 
Mali i Zi 55 pikë në vitin 2019.
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Duke folur për marrëdhëniet gjinore dhe 
veçanërisht duke u fokusuar tek familja 
si një segment që ka vuajtur shumë nga 
efektet negative të Covid-19, të dhënat e 
mbledhura tregojnë se puna e papaguar në 
shtëpi është rritur ndjeshëm për gratë, gjë që 
thellon më tej hendekun gjinor në punën e 
papaguar në shtëpi dhe aktivitetet që kanë 
të bëjnë me kujdesin (Bashevska, 2020). 
Gjatë krizës Covid-19 “pjesa më e madhe 
e kujdesit shtesë për fëmijët dhe barra e 
obligimeve “familjare” bien mbi gratë, duke 
e bërë kështu të vështirë që ato të punojnë 
si zakonisht” (UNDP SACINM, 2020). Edhe 
para krizës, shumica e punës së papaguar në 
familje u atribuohej grave, rreth 72% (Reaktor, 
2020a) me një vlerë bruto të përafërt prej 
1,94 miliardë euro, e barabartë me 17,18% të 

vlerës totale të BPV-së vjetore të Maqedonisë 
së Veriut. Studimet aktuale tregojnë se në tre 
nga pesë kategori të punës së papaguar në 
shtëpi (pastrimi dhe mirëmbajtja e shtëpisë, 
gatimi dhe shërbimi i ushqimit dhe kujdesi 
për shtëpinë) një pjesë e madhe statistikore 
e grave raportojnë rritje në kohën e kaluar 
dedikuar aktiviteteve shtëpiake, ndërsa e 
njëjta situatë tregohet në tre nga gjashtë 
kategori në aktivitetet e lidhura me kujdesin 
(komunikimi me fëmijët, ushqyerja e fëmijëve 
dhe aktivitetet edukative me fëmijët). Në 
grupin e parë të treguesve, diferenca më e 
madhe është në kategorinë e përgatitjes dhe 
shërbimit të ushqimit, ku deri në 44% e grave, 
krahasuar me vetëm 19% të burrave, kanë 
raportuar një rritje të kohës së nevojshme 
për kryerjen e aktiviteteve. Në kategorinë 

Tabela 5

Indeksi i Zhvillimit Gjinor (të dhëna të zgjedhura për rajonin e EJL-së) 
Burimi: UNDP, Raporti i Zhvillimit Njerëzor 2021/22, burimi i të dhënave

 
  

Indeksi i zhvillimit gjinor
 

  

 
Shteti  Vlera   Grupi  

 
23 Sllovenia  0,999  1  

 
33 Greqia  0,969  2 

 
40 Kroacia  0,995  1  

 
49 Mali i Zi  0,981  1  

 
63 Serbia  0,982  1  

 
67 Shqipëria  1,007  1  

68 Bullgaria  0,995  1  

 
74 Bosnja dhe Hercegovina  0,940  3 

 
78 Maqedonia e Veriut 0,945  3 

 

IZhNj 
rangimi

INDEKSI I ZHVILLIMIT NJERËZOR 2022 – MAQEDONIA E VERIUT 21



e dytë, mospërputhja më e madhe është 
në kategorinë e kujdesit ndaj fëmijëve, ku 
21% e grave raportuan një rritje të kohës së 
shpenzuar, ngjashëm me 16% të burrave të 
anketuar. Bëhet e qartë se “masat kufizuese 
dhe mbyllja e shkollave dhe kopshteve e kanë 
bërë më “ të dukshme” ngarkesën e punës së 
papaguar në lidhje me kujdesin e ndërmarrë 
nga gratë” (Reaktor, 2020a). Për më tepër, 
barra e krizës së Covid-19 ka ardhur në 
formën e presioneve në tregun e punës për 
gratë për shkak të pamundësisë së shumë 

grave për të përfituar nga masa e kujdesit 
për fëmijët nën 10 vjeç për shkak të frikës ose 
ndërprerjes së punësimit nga punëdhënësi, 
përdorimi i shpeshtë nga punëdhënësit i 
ndërprerjes “kontraktuale” të vendeve të 
punës dhe presionet e përgjithshme në rast 
të mungesës në vendin e punës (ndërprerje 
e punës, refuzim për vazhdimin e kontratave, 
ulje pagash, etj.). Ajo që është më e keqja, 
përjashtime nga puna janë shënuar edhe tek 
gratë shtatzëna, të cilat nuk janë lënë jashtë 
këtij trendi negativ. 

Grafiku 11

Rritja e kohës së shpenzuar për punë shtëpiake të papaguar dhe aktivitete të lidhura me 
kujdesin në shtëpi, në kohën e Covid-19, të dhëna sipas gjinisë
Burimi: Basevska, Marija. “Ndikimi i Covid-19 mbi gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut”. 
SDC, Sverige, UN Women, Women Count. 2020.
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I njëjti sondazh flet në emër të efekteve 
të pandemisë në marrëdhëniet gjinore 
brenda familjes që kanë të bëjnë me rolet 
gjinore brenda familjes. Në këtë kategori, 
është e qartë se duhet të vërehen prirje 
të caktuara pozitive, ndërsa 45% e grave 
të anketuara kanë treguar se partneri i 
tyre ndihmon në familje më shumë se më 
parë, ndërsa 25% nuk e kanë mbështetur 
këtë deklaratë. Në mënyrë të ngjashme, 

41% e grave tregojnë se anëtarët e tjerë të 
familjes kanë dhënë ndihmë në aktivitetet 
e lidhura me familjen gjatë pandemisë, 
ndërsa 24% nuk treguan një zhvillim të tillë. 
Shifrat në kategorinë e ndihmës shtesë 
nga fëmijët (djem dhe vajza) mbeten mjaft 
të ulëta, ndoshta për shkak të ndryshimit 
të shpejtë të mjedisit arsimor të fëmijëve, 
në të cilin duhej të përshtateshin dhe t’i 
kushtonin më shumë kohë. 

Grafiku 12

Grafiku 12. Ndryshimi në rolet dhe përgjegjësitë gjinore në familje me përhapjen e Covid-19 
(gratë)
Burimi: Bashevska, Marija. “Ndikimi i Covid-19 mbi gratë dhe burrat në Maqedoninë e Veriut”. 
SDC, Sverige, UN Women, Women Count. 2020.
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Grafiku 13

Të ardhurat e familjeve të grave që kanë nevojë për mbrojtje nga dhuna në shtëpi pas 
fillimit të pandemisë
Burimi: Pavlovski, Darko, Antikj, Bojan dhe Friscikj, Jasmina. “Ndikimi i krizës të shkaktuar 
nga Kovid-19 mbi gratë dhe gratë rome nga Republika e Maqedonisë së Veriut”. Shoqata për 
emancipim, solidaritet dhe barazi të grave – ESE. 2021.

Të dhënat e RZhNj-së 2021/22 tregojnë se 
popullsia në nivel global raporton nivele 
të rritura të ankthit dhe stresit shoqëruar 
me rritjen e pesimizmit dhe rritjen e 
çrregullimeve mendore (të dhënat burimore 
të RZhNj-së 2021/22). Brenda kësaj kornize 
më të gjerë, rritja e dhunës në baza gjinore 
dhe veçanërisht në familje nën presionet e 
shkaktuara nga pandemia, janë reflektuar 
edhe në kontekstin lokal të Maqedonisë 
së Veriut. Studimet kanë konfirmuar se 
Maqedonia e Veriut duhet të kapërcejë një 
sërë sfidash në dhunën mbi baza gjinore 
veçanërisht në nivel lokal te komunitetet të 
prekura prej saj (UNDP ACF, 2021 Paneva 
2021, Cvetkoviq et al.2018) dhe me grupe 
të margjinalizuara të grave (Boshkova dhe 
Simonovikq 2021).

Më saktë, studimet në nivel lokal kanë 
treguar gjithashtu se problemi i dhunës në 
familje është i vazhdueshëm gjatë krizës 
Covid-19 dhe nuk ka të bëjë me nivelin 
e të ardhurave familjare, në kundërshtim 
me atë që sugjerojnë të dhënat e RZhNj-

së 2021/22.4 Sipas studimeve plotësuese 
në nivel lokal, dy kërcënimet më të mëdha 
për gratë dhe vajzat në kontekstin e krizës 
Covid-19 në Maqedoninë e Veriut ishin 
pavarësia ekonomike dhe siguria fizike 
(Reaktor, 2020b). Megjithëse nominalisht ka 
më pak raportime të dhunës në familje në 
tremujorin e parë të vitit 2020, sipas studimit 
të Reaktor, raportet në terren tregojnë se 
dhuna në familje është rritur ndjeshëm gjatë 
krizës Covid-19, me dy raste të femicidit 
që ndodhën në më pak se dy javë në fillim 
të pandemisë. Në mënyrë plotësuese, 
organizatat joqeveritare paralajmëruan në 
reagim të mundshëm në lidhje me rritjen e 
rasteve të dhunës në familje pas përfundimit 
të gjendjes së shpallur të jashtëzakonshme, 
me paralajmërim për shtetin që të përgatisë 
kapacitetet për zbutjen e situatës. Provat 
mbështetëse nga UNDP-ja, tregojnë se 
shumica e vrasjeve (50%) kanë ndodhur në 
shtëpinë e familjes, përkatësisht në shtëpinë 
ku dhunuesi dhe viktima kanë jetuar së 
bashku, ndërsa 25% e vrasjeve kanë ndodhur 
në shtëpinë ku viktima ka jetuar vetëm ose 

4 Sidoqoftë, duhet të thuhet se mostra e sondazhit nga Pavlovski et al. është mjaft e vogël kështu që duhet të merren 
parasysh kufizimet metodologjike nëse duhet të bëhet lidhje midis të dhënave të hulumtimit dhe HDR 2021/22 globale. 
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Tabela 6

Tabela 7

Akomodimi i grave viktima të dhunës në familje dhe fëmijëve të tyre në strehimore
Burimi: Këshilli i Evropës. “Raporti i paraqitur nga Maqedonia e Veriut në pajtim me nenin 
68, paragrafi 1 të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftë ndaj dhunës 
kundër grave dhe dhunës në familje (Raporti bazë)”. GREVIO, 2022.

Lloji i ndihmës për viktimat e dhunës në familje
Burimi: Këshilli i Evropës. “Raporti i paraqitur nga Maqedonia e Veriut në pajtim me nenin 
68, paragrafi 1 të Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftë ndaj dhunës 
kundër grave dhe dhunës në familje (Raporti bazë)”. GREVIO, 2022.

me prindërit e saj ose anëtarë të tjerë të 
familjes (UNDP ACF, 2021). Ky përfundim 
është vetëm një konfirmim tjetër se gratë në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut janë më 
të pasigurta në shtëpinë e tyre.

Për më tepër, të dhënat nga Ministria e Punës 
dhe Politikës Sociale tregojnë se ka pasur 
një rritje të dukshme të grave të strehuara në 
strehimore në nivel kombëtar në vitin 2020 
(74 persona), që është pothuajse dyfish 
krahasuar me vitin 2019 (38). Një nga arsyet 
mund të jetë pikërisht pandemia Covid-19 
dhe rritja e dhunës në familje, megjithëse 

nuk mund të përjashtohen edhe faktorë të 
tjerë. Duke folur për llojin e ndihmës, të gjitha 
llojet e ndihmës janë rritur në Maqedoninë e 
Veriut në vitin 2019, edhe para shpërthimit 
të Covid-19, me rritjen më të dukshme 
në kategoritë - ndihmë psikologjike dhe 
mbështetje, ndihmë ligjore dhe masa të 
përkohshme të mbrojtjes. Në përgjithësi, 
trendi i rritjes së mbrojtjes nga dhuna në 
familje tregon një rritje të vetë dhunës në 
familje, por mund të tregojë gjithashtu një 
rritje graduale të ndërgjegjësimit të viktimave 
dhe një qasje më të vendosur për të kërkuar 
ndihmë.

  
Gra   
Fëmijë  
Totali  

2018
27

56

2019
38
74 63
102

2020
74

114

2021

29

Të akomoduara në strehimore

Lloji i asistencës për viktimat e dhunës 
familjare
Ndihmë dhe asistencë psiko – sociale
Ndihmë juridike 
Të drejtat e mbrojtjes sociale
Numri i njoftimeve të Agjencisë për 
Punësim për përfshirje në masa aktive

Propozim për masa të përkohshme për 
mbrojtje në gjykatë nga Qendra për Punë 
Sociale
Gra viktima atë vendosura në strehimore 
me fëmijët e tyre

2018

919
793
21

135

545

56

2019

1554
1091
36

283

1007

102

2020

1531
1087
72
310

1042

114

2020

1068
1352

81
196

1223

58
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Polarizimi politik/social 
dhe ekstremizmi  

Mbështetja në rënie për demokracinë 
si dhe rënia e elementeve kritike për 
qeverisjen demokratike janë treguar qartë 
në RZhNj-në 2021/22. Në përputhje me 
këto tendenca negative janë edhe rritja e 
pasigurisë në të gjitha grupet e orientimit 
ideologjik në shoqëri, si dhe marrëdhënia 
pozitive midis pasigurisë dhe rënies së 
besimit ndër-personal si dhe ekstremizmit 
politik (të dhënat burimore RZhNj-së 
2021/22). Një atmosferë e tillë në nivel 
global shoqërohet me rritje të dukshme 
të polarizimit politik të shoqërive, si dhe 
ekstremizmin e dhunshëm të përcaktuar 
si “besime dhe veprime të njerëzve që 
përdorin dhunë të motivuar ideologjikisht 
për të ndjekur qëndrime radikale 

ideologjike, fetare ose politike” (Qeveria 
e RMV-së, në Mojançevska et al., 2020). 
Maqedonia e Veriut nuk bën përjashtim 
nga ky trend, me një histori dhune, edhe 
në nivel institucional (Markoviq dhe 
Popoviq, 2015). Nga disa kriza të mëdha 
në vend, dy përfunduan me një episod të 
dhunshëm - kriza parlamentare në dhjetor 
2012 dhe hyrja e dhunshme në Kuvend në 
prill 2017. Përveç kësaj, Maqedonia e Veriut 
ka qenë subjekt i rritjes së ekstremizmit 
politik dhe fetar për një periudhë më të 
gjatë kohore, duke kërcënuar në thelb 
vetë themelet e demokracisë liberale dhe 
duke krijuar “mosbesim dhe antagonizëm 
midis komuniteteve etnike në vend” 
(Mojançevska et al., 2020). 

Grafiku 14

Tendencat e opinionit të ekspertëve të shprehura në përqindje në lidhje me aktorët që 
kanë rol në nxitjen e lëvizjeve ekstremiste
Burimi: Mojançevska, Katerina, Jovançiq, Elena dhe Musliu, Afrodita. “Ekstremizmi etnik dhe 
politik në Maqedoninë e Veriut: Hartimi i kornizave kryesore të veprimit në skenat ekstremiste”. 
Koncepti i NEXUS Civil. Shkup: 2020. 

15.47%

Government institutions (local and national level)
Political parties
Religious groups
Civil associations
Sports fan groups

24.25%
21.32%

16.76%

22.19%
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Institucione qeveritare (në nivel lokal dhe kombëtar);
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Grupet fetare;
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Tifozë të sportit

Aktorë që kanë rol në nxitjen e lëvizjeve eks-
tremiste in vendin tonë



Sondazhet e ekspertëve lokalë tregojnë 
se aktorët përgjegjës për nxitjen e 
lëvizjeve ekstremiste janë të ngulitura 
thellë në strukturën politike të vendit dhe 
të shoqërisë gjithashtu. Ekspertët priren t 
‘i perceptojnë partitë politike si aktorin më 
të përgjegjshëm për nxitjen e lëvizjeve 
ekstremiste në vend (24,25%) pasuar 
nga grupet e tifozëve të sportit (22,19%) 
dhe grupet fetare (21,32%). Institucionet 
qeveritare dhe grupet e shoqërisë civile 
janë shumë më pak të perceptuara si aktorë 
që do të nxisnin ekstremizmin. Për më tepër, 

duke folur për faktorët që kontribuojnë 
në nxitjen e lëvizjeve ekstremiste, më 
së shpeshti fajësohet interpretimi dhe 
praktikimi keqdashës i religjioneve (18,85%), 
pasuar nga përjashtimi politik (18,27%) 
konflacioni midis fesë dhe politikës (17,60%) 
dhe përjashtimi ekonomik (17,26%). Duket 
se tendencat globale përkojnë pak a shumë 
me ndodhitë lokale kur bëhet fjalë për 
ekstremizmin e dhunshëm, ndërsa polarizimi 
shoqëror që rrjedh nga radikalizimi dhe 
ndarjet politike mund të dëmtojnë shoqërinë 
në afat të gjatë.

Grafiku 15

Tendencat e mendimit të ekspertëve shprehen në përqindje lidhur me potencialin e 
faktorëve në nxitjen e lëvizjeve ekstremiste në vendin tonë
Burimi: Mojançevska, Katerina, Jovançiq, Elena dhe Musliu, Afrodita. “Ekstremizmi etnik dhe 
politik në Maqedoninë e Veriut: Hartimi i kornizave kryesore të veprimit në skenat ekstremiste”. 
Koncepti i NEXUS Civil. Shkup: 2020. 
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Lidhja ndërmjet religjionit dhe politikës, dhe religjionit si mekanizëm i mbrojtjes politike;
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Potenciali i faktorëve në nxitjen e skenave ekstremiste në vendin tonë



Grafiku 16

Mbështetje për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit 2001-2021
Grafiku 16. Mbështetje për Marrëveshjen Kornizë të Ohrit 2001-2021
Burimi: Anketa e Opinionit Publik – Banorët e Maqedonisë së Veriut (nëntor-dhjetor 2021). 
Instituti Ndërkombëtar Republikan. Shkup: 2021.
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Mbështet Kundërshtoj Nuk e di/Nuk ka përgjigje

Burimet e polarizimit politik dhe shoqëror 
nuk janë të vendosura ekskluzivisht në 
mjedisin ndëretnik dhe ndërfetar. Çështjet 
kritike politike dhe orientimi i politikës së 
jashtme gjithashtu mund të kontribuojnë 
gjerësisht në polarizimin politik dhe social, 
veçanërisht në një atmosferë të pasigurisë 
ekonomike dhe sociale. Momentet formuese 
politike për Maqedoninë e Veriut në dy 

dekadat e fundit kanë qenë të lidhura me 
Marrëveshjen Kornizë të Ohrit nga viti 2001, 
Marrëveshjen e Prespës në vitin 2018, si dhe 
pranimin e propozimit të BE-së për zgjidhjen 
e kontestit dypalësh me Bullgarinë në vitin 
2022. Të gjitha rregullimet e përmendura 
politike e ndanë shoqërinë, jo vetëm midis 
vijave etnike, por gjithashtu brenda indit 
etnik të grupeve individuale etnike.
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Tabela 8

Indeksi i zhvillimit njerëzor i përshtatur me presionin planetar 
Burimi: UNDP, Raporti i Zhvillimit Njerëzor 2021/22 burimi i të dhënave.

Presionet klimatike   

Mes çështjeve socio-ekonomike, kulturore 
dhe politike që krijojnë një atmosferë globale 
të pasigurisë, një nga sfidat më të mëdha 
mbetet zhvillimi ekonomik i kombinuar me 
dëmtimin minimal të planetit. Një zhvillim 
i padëmshëm për mjedisin jetësor është 
shumë i vështirë për t ‘u arritur pasi presionet 
planetare janë në rritje dhe vetë tranzicioni i 
energjisë kërkon shfrytëzimin e mineraleve 
dhe materialeve që vetëm shtojnë presionet 
planetare (të dhënat e burimit RZhNj-së 
2021/22). Një nga përpjekjet për të krijuar një 
metodologji inovative për matjen e presionit 
në planet është presionet planetare - indeksi 
i përshtatur njerëzor (IPNJ). Ai përcaktohet 
si “niveli i zhvillimit njerëzor i përshtature me 
emetimet e dioksidit të karbonit për frymë 

(bazuar në prodhim) dhe gjurma e materialit 
për frymë për të llogaritur presionin e tepërt 
njerëzor në planet.” (Shënim Teknik i IPNj-
së UNDP, 2022). Renditja e vendeve bazuar 
në IPNj-në, është relative pasi interpretimi 
i indeksit duhet t ‘i nënshtrohet rezervave 
metodologjike. Megjithatë, rangimi 
pasqyron prirje të caktuara, ku vendet më 
të zhvilluara kanë vlera më të larta të IPNj-
së, ndërsa tregues të tjerë si emetimet e 
dioksidit të karbonit dhe indeksi i gjurmëve 
të materialeve ndryshojnë shumë nga vendi 
në vend, duke e bërë të vështirë dhënien e 
konkluzioneve përfundimtare. Në Evropën 
Juglindore, Maqedonia e Veriut ka një nga 
vlerat më të ulëta të IPNj-së, si dhe vlerën 
më të ulët të gjurmës materiale për frymë.

Rangimi 
i RZhNj
-së

 

Shteti

 

IZhNj 

 

Indeksi i përshtatur 
me presionin planetar (PPPP)

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

   
 

 

 

 

  
  

 
  

23  0,918 0,769 16,2 8 0,838 6,0 0,912 25,4 0,764 

33  0,887 0,792 10,7 22 0,893 5,0 0,927 15,2 0,859 

40  0,858 0,764 11,0  23 0,890 4,1  0,940 17,1  0,841 

49  0,832 .. .. .. .. 3,7 0,946 .. .. 

63  0,802 0,715 10,8 11  0,891 4,9 0,928 15,7 0,854 

67  0,796 0,739 7,2 28 0,928 1,6 0,977 13,0 0,879 

68  0,795 0,708 10,9 12 0,891 5,4 0,922 15,0 0,860 

74 
 

0,780 0,691 11,4  6 0,885 6,5 0,905 14,4 0,866 

78  0,770 0,707 8,2 15 0,918 3,4 0,950 12,3 0,886 

 

Emetimet e 
dioksidit të 
karbonit për 
frymë 
(prodhimi)

Indeksi i 
emetimeve të 
dioksidit të 
karbonit 
(prodhimi)

Gjurmë 
materiale 
për frymë

Indeksi i 
gjurmës së 
materialit

vlera 
2021

vlera 
2021

Diferenca nga 
vlera e IZhNj-
së (%) 2021

Diferenca 
nga rangimi 
i IZhNj-së

Faktori i 
përshtatjes për 
presionet 
planetare

vlera 
2021

(ton)
2020

(ton)
2019

vlera  
2020

vlera 
2019

Sllovenia

Greqia

Kroacia

Mali i Zi

Serbia

Shqipëria

Bullgaria

Грција

Хрватска

Црна Гора

Србија

Албанија

Бугарија

Босна и 
Херцеговина

Северна 
Македонија

Bosnja dhe 
Hercegovina
Maqedonia e 
Veriut
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Duke folur për energjinë e rinovueshme, 
konflikti në Ukrainë nxiti një debat shumë 
të ashpër global mbi qëndrueshmërinë 
e energjisë dhe pavarësinë e vendeve. 
Shkallë më të vogla të varësisë së 
energjisë të një vendi të caktuar sigurisht 
që kontribuojnë në një shkallë më të vogël 
të pasigurisë, veçanërisht në një mjedis të 
rritjes së madhe të çmimeve të mallrave. 
Në kontekstin e prodhimit të energjisë 
elektrike, Maqedonia e Veriut ende varet 
më së shumti nga burimet e parinovueshme, 

ku në vitin 2020 burimet e parinovueshme 
kontribuuan deri në 3872 GWh ose 72% të 
të gjithë prodhimit të energjisë elektrike, 
ndërsa burimet e rinovueshme kontribuuan 
në 1475 GWh ose vetëm 28% të të gjithë 
prodhimit të energjisë elektrike. Energjia 
elektrike nga burimet e rinovueshme 
buron kryesisht nga energjia hidrike (24%), 
era (vetëm 2%), bioenergjia (1%) ndërsa 
energjia diellore kontribuoi në vetëm 24 
GWh, e cila është e papërfillshme dhe nën 
1% (IRENA 2022). 

Grafiku 17

Ndarja e burimeve të rinovueshme dhe të parinovueshme në gjenerimin e energjisë 
elektrike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2020
Burimi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme (IRENA) – Profili i vendit 
Maqedonia e Veriut, 2022 
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Grafiku 18

Kapacitetet e rinovueshme në Maqedoninë e Veriut në vitin 2021 
Burimi: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme (IRENA) – Profili i vendit 
Maqedonia e Veriut, 2022.

Sidoqoftë, është e qartë se ka një rritje 
graduale në shfrytëzimin e burimeve të 
rinovueshme në tetë vitet e fundit dhe se 
disa kategori të burimeve të rinovueshme 
janë ende të nën-përdorura siç është 
energjia diellore dhe e erës. Investimi 

në dhe tranzicioni drejt energjisë së 
rinovueshme kërkon planifikim afatgjatë, 
por seria e fundit e krizave ka qenë 
patjetër një paralajmërim mbi rëndësinë 
e qëndrueshmërisë së energjisë dhe 
investimeve afatgjata në vend. 
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Tabela 9

Treguesit e progresit në tranzicionin drejt një ekonomie me nivele të ulëta të gazrave serrë 
deri në vitin 2050 
Burimi: Zdraveva, Pavlina. Strategjia nacionale zhvillimore e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut 2022-2042 – Mjedis jetësor, ndryshime klimatike dhe habitate. Qeveria e RMV-së. 
2022.

Në një nga studimet e publikuara në kuadër 
të përgatitjes së Strategjisë Kombëtare të 
Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në lidhje me mjedisin, 
ndryshimet klimatike dhe habitatet (2022), 
Qeveria po ndjek progresin në fushat e 
lartpërmendura përmes 116 treguesve 
në 17 fusha. Studimi ka zhvilluar tregues 
konkretë në lidhje me të gjitha fushat e 
përfshira dhe po i kushton vëmendje të 
veçantë uljes së emetimeve të gazrave 
serrë nga 4,93 GHG3/për frymë në 2020 
në 3,86 GHG3/për frymë në vitin 2050 si 
dhe rritjes së përqindjes së shfrytëzimit të 
burimeve të rinovueshme në konsumin e 
përgjithshëm bruto të energjisë të vendit 
nga 23% në vitin 2021 në 46% në vitin 
2050. Studimi tregon se Maqedonia e 
Veriut i është bashkuar përpjekjeve për të 
ulur emetimet e gazrave serrë dhe gjurmët 
e materialeve deri në vitin 2050, duke 
bërë një përpjekje për të rritur pjesën e 
energjisë së rinovueshme deri në vitin 
2050 në një përqindje të konsiderueshme. 
Ky detyrim buron nga marrëveshja për 
klimën e Parisit, e ratifikuar në vitin 2017, 

ku Maqedonia e Veriut “është angazhuar 
të zvogëlojë gazrat serrë me 52 për qind, 
që do të thotë se termocentralet me qymyr 
duhet të mbyllen deri në fund të dekadës, 
dhe kjo e vë vendin në një situatë shumë 
të vështirë në lidhje me zhvillimet e fundit 
në krizat botërore energjetike “ (Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor, 2021). Ambicia e shtetit është 
të “ulë emetimet e CO2 nga djegia e 
karburanteve fosile me 30%, përkatësisht 
me 36% në nivelin më të lartë të ambicies, 
deri në vitin 2030 krahasuar si zakonisht 
me skenarin e biznesit (BAU).” Lidhur me 
shpenzimet për përpjekjet e ndërmarra 
nga shteti, ato vlerësohen në 7.7% të BPV-
së totale mesatare vjetore.

Nevoja për një angazhim të tillë të 
fuqishëm nga shteti vjen nga situata mjaft 
shqetësuese në vend lidhur me ndotjen e 
ajrit, veçanërisht në kryeqytetin Shkup. Të 
dhënat nga një studim i fundit mbi ndotjen 
e ajrit në kryeqytet (Mirakovski et al., 2022) 
tregojnë se ndotja e ajrit në kryeqytetin 
Shkup rrjedh më së shumti nga emetimet 

Indikator

GHG3/frymë banor (tCO2-eq/frymë banor)
GHG/BPV (kg CO2-eq/EUR)
Pjesëmarrje në IOE në bruto konsumin e energjisë finale pa pompa termale
Pjesëmarrje në OIE në bruto konsumin e energjisë finale me pompa termale
Konsumi përfundimtar i energjisë/frymë banor (toe/frymë banor)
Konsumi final i energjisë/GDP (kgoe/EU R)
Konsumi i energjisë primare/ frymë banor (toe/frymë banor)
Konsumi i energjisë primare/ BPV (kgoe/EU R)

2016

4.86
1.17
21%
21%
0.88
0.21
1.21
0.29

2020

4.93
1.11
23%
23%
0.90
0.20
1.27
0.29

2030

2.95
0.46
39%
43%
0.99
0.15
1.12
0.17

2050

3.86
0.28
46%
49%
1.33
0.10
1.45
0.11
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Grafiku 19

Emetimet totale për Qytetin e Shkupit (viti i referencës 2019) 
Burimi:Mirakovski et al. “Studimi i shpërndarjes së burimeve për zonën urbane të Shkupit - 
identifikimi i burimeve kryesore të ndotjes së ajrit të ambientit”. Sverige/UNDP/AMBICON.
UGD. Maj 2022. 

e CO2 ndërsa të gjitha substancat e tjera 
kontribuojnë në një masë shumë më të 
vogël. Studimi tregon se fajtori kryesor 
për emetimet e larta ndotëse në kryeqytet 
është ngrohja e shtëpive ku sasi të mëdha 
biomase po konsumohen çdo vit për 
ngrohje – 91%. Të gjitha burimet e tjera 

kontribuojnë me vetëm 9%, ndërsa ndotja 
e trafikut është e dyta me 4%. Kjo flet edhe 
më fort për nevojën e zhvillimit të burimeve 
të rinovueshme të energjisë që në kohë do 
të zëvendësojnë biomasën ndotëse dhe 
do të rezultojnë me IZhNj më të mirë të 
paktën në pjesën e rritjes së jetëgjatësisë.

Së fundmi, burimet e rinovueshme të 
energjisë janë edhe më të nevojshme, 
duke marrë parasysh se bujqësia është 
një nga sektorët e shoqërisë që varet 
shumë nga energjia. Duke qenë se “sektori 
i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut ka 
rëndësi thelbësore socio-ekonomike” pasi 

“sektori punësoi ndërmjet 10% dhe 13% të 
popullsisë aktive për punë dhe kontribuoi 
me 7.6% në BPV-në e vendit në vitin 2021” 
(Dimitrievski & Dedinec, 2022), është e 
rëndësishme të theksohet se “çmimi i 
inputeve totale bujqësore është rritur me 
19.2% në qershor 2022 në krahasim me 
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qershor 2021.” Sipas studimit, inputet e 
prodhimit në qershor 2022 janë rritur me 
25.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të 
vitit të kaluar, ku ndikimi më i madh në rritje 
vjen nga: 1) burimet e energjisë (karburanti 
është veçanërisht i rëndësishëm për 
bujqësinë) – çmimet u rritën me 50.7%; 
dhe 2) plehrat minerale – çmimet u rritën 
me 65.9%. Rezultatet e këtyre lëvizjeve të 
tregut janë se “rritja e shpenzimeve paraqet 
ngarkesë për prodhimin; për prodhimin 
e drithërave, shpenzimet për plehërimin 

përbëjnë 30% në shpenzimeve totale të 
prodhimit, ndërsa pjesa e shpenzimeve 
të karburantit lëviz nga 15% në 30% të 
shpenzimeve totale të prodhimit.” Kjo 
shpjegon rritjen e çmimeve të ushqimeve, 
por është gjithashtu një thirrje për veprim 
në përpjekjet më të mëdha në tranzicionin 
drejt burimeve të rinovueshme të energjisë 
dhe uljen e varësisë nga jashtë, ndërsa 
përpiqet të zbusë shpenzimet e larta të 
jetesës nën ndikimin e konfliktit në Ukrainë 
që shkakton një krizë globale ushqimore. 

Shkaktuar nga disa kriza të njëpasnjëshme 
të përmasave të papara, midis të cilave 
më të fundit janë pandemia Covid-19 dhe 
konflikti në Ukrainë, ka filluar një epokë 
e re pasigurie. Zhvillimi njerëzor, pas 
pothuajse tre dekadash të rritjes së gjatë 
dhe konstante, arriti pllajën e tij dhe po 
bie gradualisht që nga viti 2019. Pandemia 
Covid-19 përshpejtoi rënien në Indeksin 
e Zhvillimit Njerëzor në nivel global dhe 
pothuajse të gjithë treguesit nga Raporti 
i Zhvillimit Njerëzor 2021/22 tregojnë se 
Maqedonia e Veriut mezi bën përjashtim 
nga trendi i përgjithshëm. Megjithëse i 
përket grupit të vendeve me një zhvillim 
të lartë njerëzor, analizat individuale të 
segmenteve të prekura nga krizat tregojnë 
prirje shqetësuese. Besimi në demokraci, 
besimi në institucione dhe presionet ndaj 
vetëqeverisjes lokale janë vetëm fillimi i një 
liste të gjatë faktorësh që zhvillojnë një prirje 
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negative. Zhvillimet aktuale gjenerojnë 
presione të dukshme mbi ndërmarrjet si 
dhe mbi tregun e punës. Rolet gjinore dhe 
barazia gjinore kanë vuajtur shumë nga 
kriza e Covid-19, duke vënë barrë shtesë 
mbi vajzat dhe gratë. Polarizimi shoqëror 
në Maqedoninë e Veriut ka arritur kulmin në 
nivele të papara më parë, proporcionalisht 
me çështjet përçarëse sociale dhe politike 
të pranishme në arenën politike. Presionet 
klimatike rëndojnë zhvillimin ekonomik 
ndërsa qëndrueshmëria e energjisë 
është bërë temë kryesore për ekspertët 
dhe shqetësim kryesor për qytetarët. Të 
gjithë këta faktorë kanë krijuar një vorbull 
pasigurie, nga e cila ende nuk mund të 
gjendet një rrugëdalje. Shpresojmë se 
strategjitë globale dhe kombëtare do të 
trajtojnë përfundimisht spiralen rënëse të 
zhvillimit njerëzor dhe do të kontribuojnë 
në ndryshimin e prirjeve për më mirë. 



Grafiku 20

Rritja e sigurisë së njerëzve përmes investimeve, sigurimeve dhe inovacionit
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Raporti i Zhvillimit Njerëzor 2021/22. 2022.
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Rruga Përmes Kohëve të Pasigurta –  
Vallë ka një rrugë përpara?

Trendet dhe tendencat globale në lidhje me 
zhvillimin njerëzor tregojnë një tendencë 
rënëse që nga viti 2019. Pas pothuajse tre 
dekadash të rritjes së qëndrueshme, IZhNj-
ja, ka rënë në vlerën e saj për dy vjet me 
radhë, duke anuluar pothuajse pesë vjet të 
zhvillimit në shkallën botërore. Maqedonia 
e Veriut vështirë se bën përjashtim nga 
ky rregull, me tendenca negative në 
shumë sfera sociale – polarizimi social, 
besimi në institucione dhe demokraci, 
marrëdhëniet gjinore, klima dhe presionet 
socio-ekonomike, etj. Duke pasur parasysh 
situatën globale dhe atë lokale, lind një 
pyetje legjitime – a ka një zgjidhje, nëse 

jo për ta zgjidhur, atëherë për të lehtësuar 
efektet negative të zhvillimit njerëzor në 
rënie? Kush mund të ofrojë një rrugë drejt 
zgjidhjeve të tilla? Çfarë duhet të bëhet 
për të zbutur rreziqet që rrjedhin nga krizat 
e kombinuara financiare, energjetike, 
pandemike dhe të luftës moderne? 
Programi i Kombeve të Bashkuara për 
Zhvillim, bazuar në të dhënat e mbledhura 
përmes Raportit të Zhvillimit Njerëzor 
2021/22 mund të ofrojë një pjesë të 
përgjigjes përmes qasjes së tij autentike 
të tre “I” të – Investime, Sigurime dhe 
Inovacion (Investment, Insurance, and 
Innovation) (UNDP, IZhNJ 2021/22):



- INVESTIMI nënkupton investimin në 
“politika të fokusuara në rritjen e aftësive, 
si dhe në formimin e aseteve për ta 
bërë këtë - duke nënkuptuar forma të 
ndryshme të kapitalit, përfshirë kapitalin 
natyror.” Një nga komponentët kryesorë 
të investimeve është edhe investimi në 
sigurimin e të mirave publike globale dhe 
“rregullimet e përshtatshme artizanale që 
mbështesin koordinimin ose bashkëpunimin 
ndërkombëtar.” Trajtimi i pasojave të 
kompleksit të pasigurisë së sapoformuar 
nënkupton angazhimin e strukturave dhe 
institucioneve formale, por edhe “inkurajimin 
e eksperimentimit dhe inovacionit.” Qëllimi 
është të “korrigjojë pabarazinë dhe të 
sigurojë njohjen individuale dhe në grup për 
të mundësuar dinjitetin, ndër të tjera, duke 
forcuar politikat sociale dhe duke nxitur 
angazhimin dhe pjesëmarrjen qytetare.”

- Komponenti i SIGURIMIT mbështetet në 
“mbrojtjen ose kompensimin ndaj goditjeve 
që rrjedhin nga ndërshtresat e pasigurisë”. 
Në këtë drejtim vendet duhet të drejtojnë 
përpjekjet e tyre drejt zgjerimit të tregut 
dhe veçanërisht sigurimeve shoqërore në 
mënyrë që të krijojnë një rrjet sigurie për 
qytetarët. Grupet ndaj të cilave shtetet 
duhet të jenë veçanërisht të ndjeshme janë 
grupet e margjinalizuara në shoqëri, që 
mund të kenë nevojë për sigurime shtesë 
në kohë të mbulimit të papërshtatshëm të 
nevojave të tyre themelore, qoftë sociale, 
ekonomike ose të tjera. Pa dallim nëse 
bëhet fjalë për projekte si të ardhura 
minimale apo shërbime bazë universale; 
vendet duhet t’i përqendrojnë përpjekjet e 
tyre në mbrojtjen e popullsisë nga rreziqet 
që do t’i pengonin njerëzit të gëzojnë të 

drejtat themelore dhe të plotësojnë nevojat 
e tyre themelore. Për më tepër, praktikat e 
mira në promovimin e të drejtave të njeriut 
synojnë drejt “identifikimit të asaj që na lidh 
së bashku dhe angazhimit të njerëzve në 
dialog rreth të drejtave të njeriut në jetën 
e tyre të përditshme.” Rritja e cilësisë së 
kapitalit social është kontingjenca më e 
mirë kundër kërcënimeve shumë-shtresore. 

- INOVACIONI i referohet “mekanizmave që 
kërkojnë qasje të reja përmes krijimtarisë 
dhe mësimit përsëritës nga këndvështrime 
të ndryshme”. Një qasje është inovacioni 
teknologjik që “mund të zgjerojë shanset 
e shoqërive për të lulëzuar në pasiguri”. 
Inovacioni teknologjik duhet të bazohet 
në investimet në kërkim dhe shkencë “për 
të shtyrë kufijtë e njohurive dhe për të 
mobilizuar ndryshimet teknologjike për 
të plotësuar, dhe jo për të zëvendësuar, 
njerëzit.” Për më tepër, inovacioni duhet 
të stimulojë komunitetet të përfshihet në 
adresimin dhe gjetjen e nevojave dhe 
përparësive të njerëzve pa lënë mënjanë 
shtresat në rrezik social. Një nga përparësitë 
më të mëdha kur bëhet fjalë për inovacionin 
duhet të jetë trajtimi i keqinformimit pasi 
“mediat sociale kanë transformuar metodat, 
shpejtësinë dhe shkallën e përhapjes së 
keqinformimit, veçanërisht kur është i 
organizuar dhe i qëllimshëm”. Një qëllim 
tjetër i praktikave të mundshme inovative 
është “zhvillimi i modeleve për parashikimin 
e ndryshimit të normave shoqërore dhe 
mjeteve metodologjike për testimin e 
efektit shkakësor të normave shoqërore.” 
Ndryshimi i shoqërisë përmes inovacionit 
duhet të garantojë jo thjesht qasje origjinale 
por edhe efekte origjinale.
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Disa nga komponentët e qasjes investuese, 
siguruese dhe inovatore, të përshtatura nga 
UNDP-ja në RZhNj-në 2021/22 po zbatohen 
në Maqedoninë e Veriut përmes një 
shumëllojshmëri projektesh që sigurojnë se 
pasiguria shumë-shtresore do të adresohet 
në sferat kritike të shoqërisë.

Një nga projektet që synon të adresojë 
mangësitë e tregut të punës, si mungesa 
e aftësive të fuqisë punëtore në fusha si 
bujqësia, ndërtimi, industria e tekstilit dhe 
burime të rinovueshme të energjisë është 
projekti “STakim i papenguar i digjitalizimit 
dhe aftësive të ardhshme të punës.”5 Duke 
krijuar një platformë (https://skills4future.
mk/) synon të mbështesë “firmat në tre 
sektorët industrialë: ndërtim, tekstil dhe 
burimet e energjisë së rinovueshme për të 
diskutuar dhe negociuar një model të ri, të 
mundshëm për kapërcimin e mungesës së 
aftësive.” Projekti është i fokusuar kryesisht 
në dy aktivitete të projektit:

1.Në kuadër të projektit të parë Aktiviteti 
(Identifikimi i aftësive të ardhshme të 
nevojshme për të mbështetur transformimet 
e gjelbra dhe digjitale) ka angazhim të 
vazhdueshëm të Instituti Vertikal të Bujqësisë 
në Vjenë për të zhvilluar Udhërrëfyesin 
për Vendosjen e Konceptit të Bujqësisë 
Vertikale në vend, dhe Raportin mbi aftësitë 
që kërkohen për zbatimin e proceseve të 
bujqësisë vertikale.

2.Në kuadër të projektit të dytë Aktiviteti 
(Platforma Multistakeholder) ofruesit e 
shërbimeve kombëtare janë të angazhuar 

për zhvillimin e një platforme të menaxhimit 
të mësimit bazuar në Moodle, duke përfshirë 
tre kurse online (në modelimin e informacionit 
të ndërtesave, instalimin fotovoltaik dhe 
modelimin 3d të tekstilit) dhe zhvillimin e një 
shërbimi online, aplikacion celular Job Match.

Nën kujdesin e UNDP-së dhe partnerëve të 
saj në projekt, një nga qëllimet e projektit 
është edhe eksplorimi i “ndikimit të 
teknologjive në zhvillim në kërkesën e fuqisë 
punëtore, dhe se si masat e përshtatshme 
përmes analizave dhe projektimit dhe 
zbatimit të trajnimit mund të kontribuojnë në 
ofrimin e profesionistëve të aftë për punët e 
ardhshme” (ibid). Duke përdorur teknologjitë 
e reja digjitale, projekti siguron që e 
gjithë fuqia punëtore potenciale në fushat 
përkatëse të ketë mundësinë e marrjes së 
aftësive të reja, duke siguruar më shumë 
barazi dhe qasje më të mirë në mundësitë 
në tregun e punës. Projekti lidh prakticitetin 
e teknologjive të reja duke i përdorur ato për 
të kompensuar pamjaftueshmërinë e tregut 
të punës me ofrimin e aftësive të reja për 
punëtorët e vendit.  

Për më tepër, sipas Premtimit të UNDP-së, 
për Klimën (https://climatepromise.undp.
org/what-we-do/where-we-work/north-
macedonia) Maqedonia e Veriut ka marrë 
përsipër detyrimin të paraqesë një Kontribut 
të Përcaktuar Kombëtar (KPK)  në Regjistrin 
Kombëtar të Kontributit të Përcaktuar të 
UNDP-së (https://unfccc.int/NDCREG), ku 
vendi është angazhuar të zvogëlojë gazrat 
serrë, emetimet e CO2 dhe të dedikojë 7,7% 
të mesatares totale vjetore të BPV-së për 

5 Për më shumë informacion mbi projektin, ju lutemi vizitoni  https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MKD/
ProDoc%20Smooth%20Meetup%20of%20Digitalization%20signed.pdf. 
6 The updated version of the NDC for North Macedonia can be found at https://unfccc.int/sites/default/files/
NDC/2022-06/Macedonian%20enhanced%20NDC%20%28002%29.pdf. 
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arritjen e objektivave të pritshme deri në 
vitin 2030. Potenciali transformues i NDC 
(Kontributi i Përcaktuar Kombëtar-KPK )” 
do të kontribuojë në përshtatjen e rrugës 
së zhvillimit të Republikës së Maqedonisë 
së Veriut drejt një ekonomie me karbon të 
ulët, duke rritur më tej ndarjen e emetimeve 
të karbonit nga rritja ekonomike dhe me 
sigurimin e një niveli të denjë të BPV-së reale 
për frymë.”  Përpjekjet për të përmbushur 
qëllimet e KPK-së do të angazhojnë aktorë të 
shumtë, vendorë dhe ndërkombëtarë.

Në kuadër të përmirësimit të rezistencës së 
vendeve ndaj rreziqeve dhe menaxhimit të 
rrezikut nga fatkeqësitë, aktualisht janë duke 
u zbatuar dy projekte të mëdha nga UNDP-ja 
dhe OSHC-të e pavarura në vend. E para është  
“Përmirësimi i rezistencës ndaj përmbytjeve 
në rajonin e Pollogut” (https://www.undp.
org/north-macedonia/projects/improving-
resilience-floods-polog-region), qëllimi i të cilit 
është “të inkurajojë ndryshimin transformues 
në menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet 
në rajon, duke përshpejtuar kalimin nga 
reagimet thjesht reaktive ndaj përmbytjeve 
në sisteme të integruara për të menaxhuar 
rreziqet, dobësitë dhe ekspozimin e 
komuniteteve dhe mjetet për të parandaluar/
zbutur humbjet dhe për të lehtësuar ndikimin 
e përmbytjeve në të ardhmen.” Megjithëse 
projekti është i kufizuar në rajonin e Pollogut 
të pjesës Veriperëndimore të Maqedonisë 
së Veriut, ai do të shërbejë si një model 
në zbutjen e rreziqeve nga përmbytjet në 
të gjitha pjesët e vendit duke përmirësuar 
gatishmërinë dhe kapacitetin, si dhe duke 
gjetur përgjigje adekuate ndaj rreziqeve. 
Projekti i dytë po zbatohet nga Instituti për 
Demokraci “Societas Civilis” – Shkup (IDSCS) 
nën emrin  “Përmirësim i kapaciteteve 
për reagim ndaj krizave në komunat në 
Maqedoninë e Veriut” (https://idscs.org.
mk/en/2020/11/06/improved-capacity-for-
crisis-response-in-municipalities-in-north-

macedonia/). Qëllimi i projektit është të 
“forcojë reagimin strategjik ndaj krizave 
për një numër më të madh të komunave 
në Maqedoninë e Veriut dhe të paraqesë 
një proces të zhvillimit të Strategjive për 
gatishmërinë dhe reagimin ndaj krizave për 
pjesën tjetër të komunave.” Në sinergji me 
përpjekjet e UNDP-së për zbutjen e rreziqeve 
nga përmbytjet, të dy projektet mund të 
krijojnë një plan për trajtimin e ndodhive të 
mundshme stresuese në lidhje me përmbytjet 
dhe rreziqet natyrore në nivelin komunal.

Projekte të tjera që krijojnë një shtysë pozitive 
në shoqëri në përpjekjet e saj për të lehtësuar 
gjendjen e zhvillimit njerëzor në vend lidhen 
me projekte të tilla si “Fuqizimi i këshillave 
komunale” (https://www.undp.org/north-
macedonia/projects/empowering-municipal-
councils), që synon të punojë në vlerësimin 
e përgjithshëm të kuadrit të vetëqeverisjes 
lokale dhe transferimin e kompetencave nga 
niveli qendror në atë lokal. Përveç kësaj,  
Projekti për Menaxhim të Financave Publike 
(https://publicfinance.undp.sk/en/severne-
macedonsko/) synon reformën e sistemit të 
taksave lokale. Projekti nën patronazhin e 
UNDP-së i emërtuar  “Rritja e kapaciteteve 
për kontroll më efikas të Armëve të Vogla 
dhe të Lehta (SALW)” (https://www.undp.
org/nor th-macedonia/press-releases/
increased-capacities-more-efficient-control-
small-arms-and-light-weapons), synon 
trajtimin e aspekteve të sigurisë dhe trafikimit 
të paligjshëm të armëve. Projekti zbatohet 
në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të 
Brendshme të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut.

Për më tepër, UNDP-ja mbështeti Qeverinë 
për të krijuar financim komunal më stabil 
dhe të qëndrueshëm me vendosej e dy 
instrumenteve financiare - Fondet për 
Barazim dhe Performancë, të pasuara 
nga miratimi i ndryshimeve në Ligjin për 
financimin e NJVL-ve.
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Në suazat e projektit kryesor për Punësim 
“Krijimi i mundësive të punës për të gjithë” 
(https://www.undp.org/north-macedonia/
projects/creating-jobs-all), përmes 
mbështetjes së politikave dhe zbatimit të 
masave aktive përfshirëse në tregun e punës 
gjatë vitit 2021, UNDP-ja ka mbështetur më 
shumë se 300 biznese me ndërhyrje të 
ndryshme duke i bërë vendet e punës të 
arritshme për grupe që kanë vështirësi për 
punësim dhe grupe të tjera të rrezikuara. 
Si rezultat, janë krijuar 956 vende pune 
(68% për gra, 41% për të rinj, 26% për romë 
dhe 42 vende pune për persona me aftësi 
të kufizuara). Ndërhyrjet mbështetëse në 
lidhje me APT-në, në vitin 2021 rezultoi me 
518 të papunë që kanë përfunduar trajnimin 
profesional me mesatare prej mbi 77% gra.

Qendra e sapokrijuar për Burime Rinore  
– iCan (https://www.ican.mk/), ofruesi 
i shërbimit të trajnimit dhe qendra e 
inovacionit ofruan mbështetje për të rinjtë 
në rajonin e Pollogut në gjetjen e punësimit 
përmes kërkimit të punës, krijimit të biznesit, 
karrierës, inovacionit dhe zhvillimit të 
aftësive, startup inkubator dhe të tjera. Në 
vitin 2021, iCAN u njoh zyrtarisht si zbatues 
i “Programit të praktikës” në suazat e Planit 
Kombëtar Operacional për Punësim 2021, 
duke zgjeruar kontributin në aktivizimin e 
tregut të punës të të rinjve në Pollog dhe 
rajone të tjera në vend.

UNDP në konsultim me sektorin privat 
themeloi një portal online të veprimit on 
line one-stop shop për  ANMVM-të bizz4all.
mk i cili ofron informacion të vlefshëm për 
qasjen në financa dhe masat mbështetëse 
të disponueshme në vend nga institucionet 
qeveritare ose komerciale nga sektori 
privat. Por shërbimi më i vlerësuar i portalit 
janë shërbimet këshilluese dhe mentoruese 
të ofruara nga ekspertët e biznesit përmes 
të cilave gjatë vitit 2021 kanë përfituar 
mbi 500 kompani duke i ndihmuar ato të  

kapërcejnë sfidat nga krizat ekonomike dhe 
të kenë vende të qëndrueshme të punës.

Së fundi, krijimi i një rruge përmes pasigurisë 
që lind nga krizat e shumta globale kërkon një 
strategji të detajuar për vendin. Pikërisht për 
këtë PNUD-ja ka bashkëpunuar me Qeverinë 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
krijimin e  Strategjisë Kombëtare për Zhvillim  
(https://www.nrs.mk/).  SKZh-ja do të shërbejë 
si “udhëzues dhe vizion për Republikën e 
Maqedonisë së Veriut në periudhën 2022 – 
2042” duke synuar të krijojë “një konsensus 
kombëtar për përparësitë afatgjata të zhvillimit 
të vendit dhe të prodhojë një SKZh apolitike, të 
zhvilluar në mënyrë gjithëpërfshirëse, afatgjatë 
që përshkruan përparësitë e identifikuara.”

Këto projekte përfaqësojnë disa nga aktivitetet 
(mund të gjeni një pasqyrë të plotë të punës 
së UNDP-së në faqen tonë të internetit) që 
zyra e vendit në Shkup po ndjek si pjesë të 
një përpjekjeje më globale për të adresuar 
rreziqet dhe sfidat e identifikuara në RZhNj-në 
2021/22. Fushat kryesore ku ndikimi i krizës 
komplekse dhe shumë-shtresore globale ka 
qenë më i fortë janë dhuna mbi bazë gjinore 
dhe klima, kështu që qasja “tre I” duhet 
të zbatohet nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë së Veriut më së shumti në këto 
fusha specifike. Sa për RZhNj-në, edhe nëse 
RZhNj-ja, po përjeton globalisht një rënie në 
vlerë, kjo nuk do të thotë se si partnerët lokalë 
ashtu edhe atë ndërkombëtarë të vendit duhet 
të qëndrojnë larg përpjekjeve për të lehtësuar 
ngarkesat e krijuara nga krizat globale dhe 
shumëdimensionale që krijojnë një pasiguri 
globale dhe shumëdimensionale. Për më tepër, 
ndoshta që kur po matet RZhNj-ja dhe qëkur po 
hartohet, tani më shumë se kurrë një sinergji 
e qeverive, shoqërisë civile dhe organizatave 
ndërkombëtare është e nevojshme për të 
kapërcyer situatën e tanishme dhe për të 
kthyer RZhNJ-në, në rrugën e duhur – një 
rrugë në rritje që tregon përmirësimin gradual 
të zhvillimit njerëzor.
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