КЛУЧНИ ПОРАКИ
XX Намалувањето на работните часови во текот
на второто тромесечје е еднакво на загуба на
85.550 работни места со полно работно време.
Кризата предизвикана од КОВИД-19 ја погоди
Северна Македонија по година на исклучителен
раст на работните места, со додадени речиси
40.000 нови работни места во економијата (што
доведе до вкупно вработување на околу 800.000
лица). Според моделот на МОТ за моментално
прогнозирање („nowcasting“), што го следи
опаѓањето на работните часови поради отпуштање
и други привремени намалувања на работното
време, работните часови во Западен Балкан се
намалиле за проценети 11,6 проценти во текот
на второто тромесечје. Иако МОТ сè уште не
објавила процени на ниво на земја, примената на
овој сооднос укажува дека Северна Македонија ќе
изгуби приближно 85.550 работни места со полно
работно време (ако се има предвид 40-часовна
работна недела) во текот на ова тромесечје1.
XX Одредени работни места се само привремено
скратени, додека други ќе бидат изг убени
засекогаш. Според анкетата на претпријатијата
спроведена од организациите на работодавачи
во соработка со МОТ и ЕБОР, пандемијата
имала сериозно влијание врз 82 проценти од
претпријатијата. Поголем број (43 проценти)
пријавиле намалување на приходите од 50
проценти или повеќе, а 11 проценти привремено
ги затвориле претпријатијата. Микропретпријатијата се најмногу погодени од кризата,
и 50 проценти пријавиле дека нивните приходи се
преполовиле, додека 19 проценти ги затвориле
своите претпријатија. Речиси 50 проценти од
испитаниците изјавиле дека нивното претпријатие
не би можело да преживее до третото тромесечје
без значителни промени на ситуацијата. Помалку
од половина (47 проценти) од анкетираните
претпријатија имаат пристап до финансиска
поддршка што ќе им помогне да закрепнат.
Поголемите претпријатија покажуваат поголема
отпорност: иако 48 проценти од нив пријавиле пад
на приходите поголем од 50 проценти, 78 проценти
изјавиле дека тие би можеле да имаат пристап до
сопствени финансиски средства или надворешна
финансиска поддршка во текот на претстојните
месеци.
1 Како што е наведено во методолошките забелешки за моменталното
прогнозирање за Мониторот на МОТ: КОВИД-19 и светот на работата,
проценетата загуба на работни часови треба да се пренесе како
значително помалку сериозно намалување на работните места,
бидејќи претпријатијата и поединците се прилагодуваат преку
истовремено намалување на работните часови, намалување на
работните места или повлекување од работата..
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XX Реперкусиите и долготрајните ефекти од кризата
предизвикана од КОВИД-19 врз работните места
и претпријатијата во конкретни сектори исто така
зависи од нивната релативна ранливост на шокови.
Брзата процена ја мапира агрегатната ранливост
на работната сила во 39 економски сектори, што
претставува околу 92 проценти од работната сила. Ако
се земат предвид ранливостите поврзани со родот и
возраста, тогаш 49 проценти и 59 проценти од вкупните
работни места спаѓаат во сектори со средно-висока и
висока ранливост, соодветно. Речиси 62 проценти од
сите работодавачи и вработени за сопствена сметка
во Северна Македонија се во секторите што се тешко
погодени. Многу од овие сектори вклучуваат различни
нивоа на неформалност и просторот во кој политиките
можат да одговорат на потребите на овие претпријатија
во моментов е ограничен, или не постои.
XX Девет сектори што се екстремно засегнати од
кризата исто така покажуваат зголемена трудова
ранливост: 40.000 работни места се во директен
ризик. Сек торската анализа покаж ува дека
кај угостителските услуги, трговијата на мало,

транспортот, услугите за складирање, личните
услуги, производството на храна, градежништвото
и поврзаните специјализирани дејности, и услугите
за одржување на зградите, има комбинација од
висока трудова ранливост и високо влијание на
кризата предизвикана од КОВИД-19. Има повеќе
од 26.000 самовработени лица и повеќе од 50.000
микро-претпријатија во овие девет сектори. Повеќе
од 33.000 работници имаат договор на определено
време, а дополнителни 33.000 се неформални
работници (речиси 26 проценти од вкупниот број
неформално вработени лица во земјата). Без
соодветни мерки за поддршка на овие работници
и претпријатија, стапката на вработеност во
Северна Македонија би можела да падне за околу 5
процентни поени.
XX
Главните мерки за задржување на работните
места што ги донесе Владата беа навремени, но
интензитетот на поддршката можеби бил премногу
мал за да се постигне посакуваното влијание.
Иако мерките за заштита на работните места се
чинат дарежливи во најпополнетите сегменти на
распределбата на платата, интензитетот на мерките
за задржување на работните места значително
опаднал во текот на 4 месеци од програмата.
Уделот на субвенциите во вкупната формална
маса на плати – корисна мерка за споредба меѓу
земјите, е само меѓу 4 и 6 проценти. Понатаму,
бинарните критериуми за квалификуваност од 30
проценти загуба на приходи во текот на април не
соодветствува на фактот дека, како што е нагласено
во анкетата на претпријатијата, интензитетот на
влијанието може значително да се менува со текот
на времето и меѓу различни фирми и сектори.
Дизајнот на мерката во однос на поддржаните
фирми и работници е прогресивен (посилна
за работниците со пониска плата и за трудово
интензивните индустрии што, генерално, се потешко
засегнати) и носи занемарливи ненадоместливи
трошоци. Сепак, нејзината сложеност може да
доведе до исклучување или ниска искористеност
од страна на фирмите со ниски административни
капацитети, како што се сериозно погодените
микро и мали претпријатија.
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XX Надоместокот во случај на невработеност не
функционира како автоматски стабилизатор и
правилата со кои се регулира исполнувањето
на условите можеби треба привремено да се
олабават. Надоместокот во случај на невработеност
е единс твениот сис тематски инс трумент за
компензација на оние што го изгубиле приходот
од работата, но остануваат неквалификувани за
гарантиран минимален приход (ГМП). Меѓутоа,
дуализацијата на пазарот на труд ја намалила
неговата заштитна улога. Повеќето од оние што ја
изгубиле работата во текот на кризата припаѓаат
на вториот сегмент (нетипични договори за
вработување) и/или третиот сегмент (неформално
вработување) на пазарот на труд, со ограничен
или никаков пристап до надоместокот во случај
на невработеност. Речиси 40 проценти од над
180.000 лица со нетипично вработување во Северна
Македонија се во неформално вработување.
XX Носителите на одлуки мора да бидат внимателни
за да не се создаде динамика на „победници и
губитници“ што ќе произлезат од тековната криза.
Во анкетата, заедничка молба на претпријатијата
бил критериумот распределбата на владините
средс тва помеѓ у програмите и на крајните
корисници да биде правична и транспарентна.
Понатаму, некои групи од населението се високо
ранливи, но помалк у видливи. Тие ќе имаат
намалена способност за заработувачка и намалени
можности да најдат добра работа во фазата по
безбедносните мерки на изолација и ограничено
движење („lockdown“), а пред добивањето на
вакцината. Таквите групи ги вклучуваат: претходно
несиромашни неформални работници без основно
осигурување што ја изгубиле секоја можност за
заработувачка, но не ги исполнуваат критериумите
за имотот или други критериуми за ГМП; корисници
на ГМП што го зголемувале својот приход преку
повремена работа; долгорочно невработени;
сезонски работници, повремени и привремени
работници – внатрешни, а особено надворешни

мигранти. Дополнително се разгледува и влијанието
на кризата врз жените и младите лица.
XX Единаесет препораки за политики произлегуваат
од анализата што треба дополнително да се оценат
и да се приспособат преку социјалниот дијалог. Врз
основа на податоците и анализата претставени во
оваа Брза процена, работната група на МОТ/ЕБОР
изготви 11 опции за политики што креаторите на
политики во Северна Македонија можат да ги
земат предвид за веднаш да ги спроведат во текот
на фазата на повторно активирање и, доколку тоа
се случи, во текот на потенцијалното повторно
избувнување на КОВИД-19. Би било соодветно
трипартитните партнери да ги разгледаат и
дискутираат правните, економските и финансиските
аспекти на овие предлози за политики. Треба да се
размисли за одредени компромиси, додека се гради
врз заедничката основа за заштита на работниците
и претпријатијата.
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XX ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТКИ

XXОпции за проширување на мерките за заштита на работниците и семејствата:
1. Воведување привремена помош за невработеност, што би се исплаќала
месечно како паушален износ со максимално времетраење од шест месеци.
2. Воведување средна категорија на претпријатија што се квалификуваат за
мерките за задржување на работните места (загуба на обртот меѓу 10 и 30
проценти), да се ублажи ненадејниот скок од целосна неквалификуваност до
целосна квалификуваност и значително да се прошири уделот на заштитени
работници во вкупните работни места.
3. Продолжување на периодот за квалификување за програмата за задржување
на работните места и во тој период да се вклучи втората половина на март и до
крајот на јуни.
4. Натамошно проширување на правилата за квалификување за ГМП преку
привремено отстранување на преостанатите услови за тестирање на
средствата, освен за имот под закуп, при што се задржува тестот за приход.
5. Воведување паушален режиски трошок / субвенции за електрична енергија
за оние што ќе можат да докажат дека приходот во нивното домаќинство се
намалил за повеќе од 50 проценти поради кризата.
XXОпции за активни мерки за вработување:
6. Промовирање на меѓугенерациската солидарност на работното место, преку шеми
за делење на работното место, ротирање на работното место, опширни шеми за
стажанти и програми за практиканти, надградување на постојната Гаранција за
млади, но во голема мерка, и нејзино проширување.
7. Инвестирање во дигиталната економија, како дел од стратегијата за
меѓугенерациска солидарност, проактивна индустриска стратегија и стратегија за
обезбедување подобрени услуги за граѓаните и претпријатијата.
XXОпции за поддршка на претпријатијата:
8. Зајакнување и диверзификација на пакет-мерките според конкретните потреби и
врз основа на дијалог со релевантните засегнати страни. На пример, олеснување на
пристапот на микро-претпријатијата до (субвенционирани) кредити за ликвидност:
тие се најмногу погодени (измерено според падот на нивните приходи), а исто така,
најмала е веројатноста дека тие имаат сопствени средства да го надминат периодот
на намалена активност. Може да се воведат посебни мерки, доколку се смета за
соодветно, за големите извозници. Во анкетата на претпријатијата, тие побараа
одложување на ДДВ за 6 месеци, особено за оние претпријатија што немаат пристап
до други владини програми за поддршка.
9. Забрзување на враќањето во нормала во однос на услугите и административните
функции што институциите треба да ги обезбедат како поддршка на
претпријатијата. За тоа можат да бидат потребни инвестиции во дигитални решенија
за да се олесни ефикасноста и брзото време на враќање во нормала што нема да
додадат дополнителен товар врз претпријатијата.

XXОпции за подобра правна заштита на некои категории ранливи работници:
10. Проширување на одредени форми на заштита на работниците со договори
на определено и неполно работно време, како и други особено ранливи
работници;
11. Спречување на злоупотребата на спогодбениот прекин на работниот однос

