
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Në këtë numër të informatorit ekonomik 
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Kompanitë e përfëshira në hulumtim 

 

Në vitin 2019 numri i kompanive të përfëshira në anketim është 596 kompani. 55% të kompanive 

janë nga regjinoni i Shkupit, ndërsa 45% janë prej regjioneve të tjera. Sa iu përket industrive, 14.6% 

vijnë nga sfera e ndërtimtarisë, 7.4% nga bujqësia, 15% sektori i teknologjisë së informacionit, 9.9% 

turizmi dhe 9.2% tekstili, ndërsa sektorët e kategorizuara si ‘’tjetër’’ kanë marrë pjesë me 43.7%. 

Ndërsa, 42% janë kompani të mëdha, të mesme 38%, kompani të vogla dhe 16% mikro kompani.  

Ky anketim është realizuar me qëllim që të shihet numri i inspeksioneve në pesë vitet e fundit në 

këto kompani, varësisht nga madhësia, sektori, regjioni, kryesisht të shihet se si ka lëvizur numri i 

tyre dhe cila është qasja e re e cila përdoret tash si metodë nga ana e inspektoriateve. Bazuar në 

rezultatet e hulumtimit, krahasur me vitin e kaluar kryesisht inspeksionet kanë rënë nga njëra anë, 

ndërsa numri i tërheqjes së vërejtjeve është rritur.  Institucionet që kanë realizuar vëllim më të madh 

të inspekcioneve janë Drejtoria e të Hyrave Publike, Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Inspektorati 

Shtetëror i Tregut. Më poshtë, do të shohim rezultatet e detajuara në lidhje me inspektimet e 

realizuara. 

 



 

Inspeksionet 

Në bazë të këtij hulumtimi, numër më i madh i inspeksioneve është realizuar në ato kompani të 

cilat më parë nuk kanë qenë të inspektuara, që përfshin 89% të kompanive, ndërsa kompanitë që 

janë inspektuar 10 herë gjatë vitit  paraprak, në vitin 2019 numri i inspektimeve në këto kompani 

ka rënë në 54.2%, e njejta ka ndodhur edhe te kompanitë të cilat më parë janë inspektuar nga 7-10 

herë, këtu kemi rënie të numrit të insepktimeve në 30%.  

Duke marrë për analizë 8 rajonet planore të Maqedonisë së Veriut, nuk janë inspektuar aspak në 

rajonin Jug-Perëndimor 55% dhe Veri-Lindor 51%, ndërsa përqindje më e lartë e inspeksioneve 

është realizuar në rajonin e Vardarit 54.8%. 

Ajo çka është me rëndësi të theksohet është qasja e inspektorëve, ku ata fillimisht ua tërheqin 

vërejtjen kompanive për të pasur kujdes për dënimin potencial dhe më pas nëse parregullsia nuk 

rregullohet atëherë ata dënohen, dhe kjo praktikë kа ndodhur në 52.9% të rasteve, ndërsa në  

27.16% të rasteve janë dhënë dënime në para, 1.66% ndalesë për vazhdim me punë përkohësisht, 

procedurë e urdhërit të pagesës për kundërvajtje 3.70%, dhe diçka tjetër 11.52%. 

Në bazë të madhësisë së kompanive, ato mikro janë më pak të dënuara që përbëjnë 20% të 

rasteve, ndërsa dënime më tepër ka tek kompanitë e mesme 32.8%, kategoritë tjera janë të 

insepktuara më pak se 10%.  

Sa iu përket të gjitha industrive, ajo e tekstilit është industria  në të cilën janë dhënë numër më i 

madh i dënimeve në 36.35% të rasteve, te industria e turizmit 31.58%, ndërtimtaria 30.19%. 

Ndërsa, sektori më pak i dënuar është sektori i IKT me 17.25%.  

Në bazë të rajoneve, rajoni me më tepër tërheqje të vërejtjeve për dënim është rajoni i Vardarit me 

77.78%, i shoqëruar me rajonin e Pollogut dhe rajoni Jug-Perëndimor 59% dhe 58.83%. Nëse 

krahasojmë dënimet në para, kompanitë nga rajoni Jug-Lindor janë dënuar më tepër në 50% të 

rasteve, shoqëruar nga rajoni i Pollogut me 40.9% të rasteve dhe Pellagonia me 30%. 

Konkluzionet nga ky hulumtim janë: 

- Qëllimi i përgjithshëm i sondazhit për mjedisin e biznesit është të informojë palët e 

interesuara në lidhje me rezultatet e marra nga anketa në lidhje me rregullativën afariste, 

me qëllim përfundimtar për të ndihmuar palët e interesuara të përdorin informacionin për 

përmirësimin e klimës së biznesit në vend dhe të lejojnë zhvillimin më të shpejtë të 

komunitetit të biznesit; 

- Përveç burimeve natyrore, kapacitetit të menaxhimit, zhvillimit teknologjik dhe njohurive, 

mjedisi i biznesit vlerësohet si një nga faktorët më të rëndësishëm për konkurrueshmërinë 

e vendit dhe mundësinë për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik; 

- Analiza tregon se ka qëndrueshmëri në gjetjet e sondazhit të këtij viti krahasuar me tre 

vitet e kaluara. Kjo e bën studimin në fjalë më të rëndësishëm dhe të dobishëm për lexuesit 

pasi tregon disa ndryshime pozitive dhe disa negative në perceptimin e situatës që duhet të 

adresohen nga institucionet dhe organizatat. 

 


