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Најголемиот дел од превземените мерки се чини се
насочени кон финскална и монетарна консолидација.
Скоро сите држави имаат превземно фискални мерки
како што се олеснување на даноците, одложување на
плаќањата, зајакнување на системот на социјална
заштита и субвенционирање на бизнисите.

Неформално вработените се најпогодената класа на
работници. Според Меѓународната организација на
трудот (МОТ) се претпоставува дека дури 1.6 милјарди
неформални работници ќе бидат сериозно погодени од
кризата. А, тоа е половина од глобалната работна сила.
Во погодените класи на работници влегуваат и
работниците со привремени договори, само-
вработените и младите работници. Младите работници
покрај тоа што можат да ги изгубат работните места,
може да се соочат и со тешкотија при наоѓање на нова
работа,  а сето тоа ќе се должи на недостатокот на
работни места и нивниот недостаток на работно
искуство.

Во светот, милиони работници ги изгубија своите
работни места или работат со намален број на работни
часови. Стапките на невработеност во развиените
држави може да достигнат и до 10% или 12% во
зависност од тоа какви ќе бидат последиците
предиззвикани од есенскиот и зимскиот бран на
пандемијата. Но, сепак постојат и позитивни примери
на справување со кризата. Германската влада, на
пример, покрива две третини од платите на
вработените кои наместо да бидат отпуштени им се
намалиле работните часови. Покрај мерките на
сибвенционирање на платите, германската влада исто
така усвои и голем пакет за подршка на компаниите
кои се погодени од кризата.

Но, проблемот со мерките како субвенционирање на
платите или воспоставување на шеми за социјална
сигурност и во случај на невработеност се мерки кои
можат да бидат ефикасни само на краток рок. Tаков e
примерот со програмата за субвенционирање на
платите во Велика Британија, програма која е
планирана да заврши на 31 октомври 2020.

Стапките на невработеност поттикнати од
пандемијата се многу повисоки отколку
стапките кои ги предизвика глобалната
економска криза во 2008 година. Шокот
предизвикан од пандемијата доведе до застој
на економските активности, а тоа кај некои
држави резултираше со голема невработеност
на краток рок и намалување на шансите за
приход на долг рок. За закрепнување на
глобалната и на националните економии е
потребно време, а за тоа да се случи ќе треба
да се превземат реформи во пазарот на труд и
да се наметнат политики кои ќе бидат насочени
кон сузбивање на негативните ефекти.

Проценките на Меѓународната организација на
трудот е дека работните часови ќе се зголемат, а
посебно на удар ќе бидат државите во развој.
Поголема стабилизација   се очекува дури од
средината на 2021 година или додека не се  најде
вакцина. Факторите за намалување на работните
часови се различни во различни држави. Во
одредени држави тоа се должи на привремено
пуштање на  работницте дома, но во други тоа се
должи на целосно затварање на производствените
погони и затворање на фирмите. Се предвидува
дека доколку  оваа тенденција на намалување на
економската активност продолжи со ова  темпо, на
светско ниво да бидат изгубени околу 400
милиони полни работни  места.

https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2020/09/wcms_749399.pdf
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Според извештајот на Еуростат, од јуни 2020 до јули
2020 година, бројот на невработени во ЕУ-27 се
зголемил за 336.000 и сега изнесува 15.184 милиони
невработени мажи и жени. Што се однесува пак до
младинската невработеност, во јуни 2020, 2.906
милиони млади до 25 години биле невработени, а
споредено со јули 2020, таа бројка се зголемила за
37.000. Стапката на младинска невработеност дури и
во ЕУ останува на високо ниво и изнесува 17.3%.

Најновите проценки за МОТ се дека губењето на
работните часови ќе се зголемува, посебно во
државите во развој, а поголема стабилизација се
очекува дури на средината од 2021 или се до
пронаоѓање на вакцина. Од последниот квартал за
2019 до првиот квартал во 2020 година, проценката е
дека се изгубени 5.4% од работните часови глобално
што е еквивалентно на 155 милиони изгубени полни
работни места. До крајот на година се очекува таа
стапка да се зголеми и да достигне 14.% на светско
ниво што е еквивалетно на 400 милиони полни
работни места.

Најголемо намалување на работните места се очекува
во државите во развој, а од развиените држави
најпогодена се очекува да бидат Соединетите
Американски Држави.

Државите имаат различни фактори за намалување на
работните часови. Во некои држави тоа се должи на
привремено пуштање на работниците дома, а во други
се должи на отпуштања, затварање на фирми и
драстично намалување на економската активност. Тоа
укажува на тешкотијата за тоа како точно да се
предвидат последиците од кризата.

Европската унија е исто така погодена од кризата.
Младинската невработеност е исто така зголемена
во ЕУ-27 каде стапката на невработеност сега
изнесува 17.3% односно 2.906 милиони млади
лица до 25 годишна возраст кои остануваат без
работен однос.

Кризата предизвикана од КОВИД-19, покрај
негативниот ефект врз вработувањето на младите, ќе
го погоди и нивното образование, нивните права и
нивното ментално здравје. Вработувањето и пред
кризата беше еден од најгорливите проблеми со кои се
соочуваа работниците до 29 годишна возраст. Но, со
кризата пречките на пазарот на труд, недостатокот на
работни места како и транзицијата од образование до
работа дополнително се зголеми. 178 милиони млади
работници кои претежно работат во производство,
продажба, недвижнини, прехрана и сместување, ќе
бидат погодени од кризата.

МЛАДИТЕ ВО ВРЕМЕ НА КОВИД-19

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Unemployment_in_the_EU_and_the_euro_area
https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2020/09/wcms_749399.pdf
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Родовите разлики во губењето на работата, губењето
на приходот и падот на продуктивноста се должат на
професионалните односно работни разлики како и
разликите во социо-економските фактори.

Еден од шест млади работници престанал да работи во
текот на кризата. Помеѓу овие работници има од оние
кои целосно ја загубиле работата (6.9%), млади
работници кои не ја изгубиле рабата, но во текот на
кризата работеле 0 работни часа (10.5%). Од овие
работници, помладите (од 18 до 24 години) повеќе
изгубиле работа (23.1%) додека повозрасната група
(од 25 до 29 години) помалку го почуствувале ефектот
од кризата (13%).

23% од младите работници исто така пријавиле и
намалување на работните часови што значи и
намалување на нивната продуктивност и нивниот
приход. Најголемиот процент на млади работници кои
пријавиле намалување на нивните приходи се токму
оние кои не го изгубиле работното место, но работеле
нула часови во време на кризата. Најчесто тоа се
млади работници од приватниот сектор кои работат во
секторите на услуги и продажба. Намалувањето на
работните часови и продуктивноста е
најзабележителна во државите со ниско и ниско-
средни примања.

Што се однесува на родовите разлики, младите машки
работници се повеќе погодени од губење на работни
места и намалување на работните часови, додека пак
младите работнички пријавиле поголем пад на
продуктивноста.

Кризата предизвикана од КОВИД-19 ја погоди
Република Северна Македонија во време на добар
раст на работните места. Според официјалната
статистика, во последната декада, нашата држава
оствари раст на околу 40.000 нови работни места и
постигна вработеност на околу 800.000 лица. Сепак,
кризата наметна еден предзивик за зачувување на
работните места кој е толку специфичен што дури и
големите развиени држави не знаат како точно да го
амортизираат овој глобален шок. 

Според проценките на Меѓународната организација на
трудот, Северна Македонија се очекува да
изгуби приближно 85.550 работни места со
полно работно време. Дел од овие работни места ќе
бидат привремено изгубени, но за дел се смета дека ќе
згаснат трајно. Оние работни места кои ќе згаснат на
неодредно време најчесто доаѓаат од малите и средни
фирми, затоа што тие се најпогодени од кризата.

СИТУАЦИЈАТА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
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Република Северна Македонија припаѓа на групата
држави во развој кои ќе се соочат со поголеми
предизвици за справување со кризата
предизвикана од КОВИД-19. Иако во последната
декада нашата држава оствари раст за околу
40.000 нови работни места и постигна
вработеност од околу 800.000 лица, сепак според
проценките на МОТ, Република Северна
Македонија се очекува да изгуби околу 85.550
работни места со полно работно време. Дел од тие
работни места ќе бидат привремено изгубени, но
за поголем дел се претпоставува дека ќе исчезнат
трајно. Работните места кои ќе згаснат на
неодредено време ќе доаѓаат од малите и средни
претпријатија.

Според анкетата на МОТ, пандемијата имала
сериозно влијание на 82 проценти од
претпријатијата, од кои 19 проценти од микро
претпријатијата пријавиле затворање, а над 50
проценти пријавиле драстично намалување на
приходите. Поголемите претпријатија се покажаа како
поотпорни на оваа криза, затоа што таквите компании
имаат пристап до сопствени ресурси и финансиска
поддршка.

Во Република Северна Македонија под ризик се
ставени околу 40.000 работни места. Според
извештаите на меѓународните институции, овие
работни места најчесто ќе бидат во секторите
угостителство, транспорт, давање лични услуги,
трговија на мало, производство на храна,
градежништво. Но, оваа слика може да биде
променета, сето тоа во зависност од политичките и
развојни приоритети кои државите ќе одберат да ги
развијат или заштитат.

Мерките кои беа донесени за да се заштитат работните
места беа навремени, но долгорочниот притисок кој го
наметна оваа криза е неиздржлив на подолг рок.
Мерките се уште потешки за спроведување ако во
предвид се земе фактот дека кризата може да го
менува својот ефект врз економските сектори, а со тоа
и различни работни места ќе треба да бидат
субвенционирани или поддржани од одредени
политики. Дизајнот на мерките е повеќе насочен кон
работниците со пониски плати и за трудово-
интензивните индустрии затоа што ефектот е најголем
во овие гранки.

Надоместокот во случај на невработеност е
создаден да делува како стабилизатор за намалување
на ефектот од невработеноста, и да ги компензира
оние кои го изгубиле доходот. Но, оваа мерка не
функционира доволно добро поради ригидноста, но и
поради фактот дека најголемиот дел од работниците
кои изгубиле работа се со нетипични договори за
работа. За таквите работници овој додаток не важи. Во
Северна Македонија постојат околу 180.000
работници со нетипични договори за работа, а од нив
најголемиот дел се млади.

Во вакви услови, економските тенденции укажуваат на
зголемување на класните разлики, односно создавање
на „губитници“ и „победници“ од кризата. 

Покрај тоа што можат да се воспостават разлики во
приходите, кризата може да наметне и генерациски
разлики, а младите работници во вакви ситуации се во
понеповолна положба. Во најранливи категории
работници влегуваат неформално вработените,
догорочно невработени, сезонски работници,
повремени и привремени работници и мигранти.
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Девет сектори се најзасегнати од кризата. Во овие
сектори се очекува да се изгубат 40.000 работни
места, а тоа се трговијата на мало, транспортот,
производството на храна, градежништвото и
поврзаните специјализирани дејности,
угостителските услуги, личните услуги, услугите на
складирање и услугите за одржување на згради.
Заклучокот на МОТ е дека мерките кои ги
превзеде Владата беа навремени, но интензитетот
и долгорочноста на мерките нема да можат да
бидат одржливи.

СОЦИО-ЕКОНОМСКА СОСТОЈБА ПРЕД
ЗДРАВСТВЕНАТА КРИЗА

Македонската економија пред кризата бележеше
пораст од 3,6%, а главните придонесувачи беа:
трговијата на големо и мало, градежништвото,
транспортот, угостителството, јавниот сектор и
рударството. Странските инвестиции се уште не го
постигнале очекуваното ниво, и маргиналната корист
од странските директни инвестиции останува на ниско
ниво. Соседите, Србија и Албанија, имаат поголема
економска корист од странските директни инвестиции,
отколку нашата држава затоа што тука додадената
вредност е ограничена на плати.

Во С. Македонија се уште најголемиот дел од
работната сила е вклучена во ниско продуктивни
дејности како што се земјоделие и текстилна
индустрија, а зголемувањето на платите во последните
неколку години се должи на зголемувањето на платите
во јавниот сектор, благиот раст на услужниот сектор,
ИТ, финасииите и осигурувањето. Таквиот раст доведе
и до зголемување на вработеноста и отворање на
околу 40.000 нови работни места.

Но, стапките на учество во работната сила и
вработувањето сеуште се далеку под европскиот
просек. Ваквите стапки според Светска банка се
должат на ниската активноста на младите од 15 до 24
години, жените и лицата над 50 годишна возраст.
Младите жени се најпогодени од неактивноста на
пазарот на труд и нивната стапка изнесува 41,7
проценти наспроти младите машки чија стапка е 56,7
проценти. Но, од 2013 година постои благ пораст на
младинската вработеност. Моментално стапките на
младинска вработеност изнесуваат околу 30 проценти,
а невработеноста се намалила за 38 проценти. Сепак
ваквите бројки се сеуште под европскиот просек.
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Зголемувањето на вработеноста кај младите луѓе
во последните десет години се должи пред сè на
демографски фактори (населението во оваа
возрасна група е намалено за повеќе од 13% по
2008 година). Прирастот на работни места беше
ограничен и во полза пред сè за младите луѓе во
возрасната група од 25 до 29 години. Oд 2008 до
2018 година квалитетот на вработеноста на
младите луѓе се подобрил незначително.
Учеството на младите луѓе во вработеноста за
плата се зголеми од 75,3% на 85,4%, додека, пак,
уделот на младите луѓе што се ангажирани како
неплатени семејни работници се намали од 17,8%
на 8,5%. Ова доведе до намалување од 10
процентни поени во учеството на младите луѓе во
ранлива вработеност (од 24,6% во 2008 година
на 14,5% во 2018 година)“ (МОТ: Ковид и светот
на работата, Северна Македонија)

Неформалната работа и добивање на плата во плико е
сеуште еден од најгорливите проблеми на
Македонската економија. Примателите на минимална
плата се најпогодени, односно според извештајот на
Finance Think, од 62% од работниците осигурани на
минимална плата, еден од пет добива плата во плико.

Политиката за Младинска гаранција пак е насочена
кон создавање на работни места за физичките
работници и трудово интензивните индустрии што
значи ги преферира работниците со завршено средно
образование. Токму работниците со средно
образование сочинуваат 80% од невработените, а
нивната пропорциоанла незастапеност во стапката на
невработени се должи на недостатокот на
квалификации кој е произлезен од неадекватноста на
образовниот систем со побарувачката на пазарот на
труд.

Меѓународна организација на трудот (International
Labour Organization) >
www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/20
20/09/wcms_749399.pdf

Еуростат (Eurostat) >
www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Unemployment_statistics#Une
mployment_in_the_EU_and_the_euro_area

Агенција за вработување на Република Северна
Македонија > www.av.gov.mk

Finance Think > www.financethink.mk/wp-
content/uploads/2017/10/QLife_No-1.pdf
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Овој билтен е изработен од проектниот тим на Здружението за едукација и тренинг
ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје во рамки на проектот „Заштита на младите работници во
време на Ковид-19“, кој е финансиски поддржан од Агенцијата за млади и спорт.
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