КАКО ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ДА ПРИДОНЕСАТ
ЗА СОЦИО-ЕКОНОМСКО ВКЛУЧУВАЊЕ НА
РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Иницијатива за развој и инклузија
заедниците (ИРИЗ) во рамките на проектот “Политики за претприемништво
Македонија за надминување на другоста кон Ромите” изработи анализа
политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување
“другоста” кај Ромите.
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Од анализата идентификувани се бариери кои придонесуваат до трансформацијата на
неформалната трговија во легална форма на работење, а притоа водат до развивање
на концептот на “другост”.
Поимот “другост” претставува негативен став од страна на не-Ромите кој е проследен
со општествено етикетирање на Ромскиот идентитет со најразлични девијантни појави
кои не се дел од Ромскиот идентитет, при што Ромската заедница несвесно ги
присвојуваа истите како дел од својот идентитет.
Целта на овој краток документ е да понуди практични препораки кои се базираат на
докази од терен. При што сите општествени чинители ќе бидат вклучени во процесот
на креирање на политики кои ќе придонесат за развој на претприемништвото кај
Ромите и би се надминала “другоста” кај Ромите.
Целата студија може да ја прочитате овде:
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/CEA-Analiza_DRUGOSTA-WEB-1.pdf.
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ГЛАВНИ НАОДИ
Облици на другост:
Во извештајот на Европската Комисија (ЕК) за напредокот на РМ за 2016 година се
забележува дека “најголем дел од Ромите се невработени, немаат соодветна
здравствена заштита, живеат во сегрегирани места и несоодветни услови за
живот при што се социјално исклучени од општеството1 ”.
Во истиот извештај на ЕК се забележува дека “…сегрегацијата, стереотипите и
другите форми на дискриминација остануваат и понатака распространети2 ” и
придонесуваат за развој на “другоста” кај Ромите.

Економски облици:
Голем дел од Ромите во РМ со цел да си овозможат достоинствен живот се вклучени
во неформалната трговија како претприемачи. Со други зборови претприемачите
Роми во РМ трагаат по иновативни можности, во политичко неизвесни и ризични
социо-културни околности без можност за ефективно и ефикасно комбинирање на
факторите за производство кои водат до профитабилност и раст на самиот бизнис.
Една од предвидените цели на акцискиот план од Декадата за инклузија3 на Ромите во
2004 година беше трансформацијата на неформалната трговија во легална форма на
работење.
Според анализата4 на имплементацијата на Националната стратегија за Роми за таа
цел АВРМ во 2011 биле креирани две програми директно насочени кон вработување
на невработените лица Роми и тоа: Програмата за самовработување и Програмата за
поддршка на Роми.
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Европска Комисија. (2016). Извештај за напредокот на Република Македонија за 2016 година. стр. 63
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Декада на вклучување на Ромите – Република Македонија, Акциони планови, 2004, стр. 21-28
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Хелсиншки комитет за човекови права на РМ. (2014). Помеѓу имплементација и реалност на
Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005- 2015. Достапно на https://
goo.gl/l8ULON
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ГЛАВНИ НАОДИ
Користење на мерките од власта:
Од графикон 1 може да се забележи дека во периодот од 2013 до 2016 година за
користење на мерките и програмите на АВРМ аплицирале 802 лица од Ромска
националност. Меѓутоа само 30% од лицата Роми кои аплицирале склучиле договор
односно само 240 лица директно биле вклучени во користењето на мерките и
програмите на АВРМ. Во просек годишно АВРМ вклучувал договор со 80 лица. Додека,
со мерката Услуги за активирање на поединци изложени на ризик од социјално
исклучување 83 Роми биле вработени, а обучени биле 992 Роми.

Графикон 1. Вклученост на Ромите во
политиките за развој на претприемништво
Извор: АВРМ

Од прашалникот преку кој интервјуиравме 240 Роми и Не-Роми на прашањето дали
користеле некоја од активните мерки и програми само 8,5% од испит аницит е Роми
одговорија дека се вклучени во користење на некоја од програмите. Лицата од Ромска
етничка припадност најчесто не ги користеле програмите и мерките поради
незаинтересираност 30,6% и поради неинформираност 27,8%, но висок е процентот на
Роми кои сметаат дека мерките и програмите фаворизираат одредена група на
граѓани 20,4%, тука не постои голема разлика и кај другите етнички заедници.

Од лицата Роми кои користеле на некоја од мерките дури 80% се изјаснија дека истите
им помогнале да го развијат својот бизнис, додека, кај 20% со користењето на
мерките немале таков ефект. Ова е показател дека доколку институциите го зголемат
бројот на склучени договори со Роми за користење на мерките и програмите, покрај
тоа што ќе придонесат за трансформацијата на неформалната трговија во легална
форма на работење и намалување на невработеноста ќе придонесат и за развој на
претприемништвото кај Ромите, а со тоа и социо-економска инклузија на Ромите во
РМ.
Потребно е АВРМ заедно со Министерството за труд и социјална политика (МТСП) да
развијат механизам и да ги утврдат критериумите врз кои претприемачите ќе
аплицираат за користење на мерките и програмите, особено да ги мотивира
неформалните претприемачи да аплицираат за користење на мерките, без притоа да
го изгубат правото за социјални бенефиции од МТСП. Со други зборови, доколку
бизнис идејата на неформалните претприемачи не успее, да им биде гарантирано
дека нема да имаат забрана од една година за користење на социјалните бенефиции.
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ПРЕПОРАКИ
Препораки за општините:

1

Унапредување на програмите на општините за финансирање на активности за
развој на претприемништвото на локално ниво, преку поголеми финансиски
средства но, и преку поефикасна реализација на програмите, со цел
унапредување на потенцијалот за креирање на нови бизниси.

2

Усогласување и координирање на стратегиите, програмите, активностите на
општините и на другите општествени чинители како што се граѓанското
општество за поефикасно спроведување на проекти за развој на локалниот
економски развој и претприемништво.

Препораки за креаторите на политики:

1

Сите вклучени страни, релевантни креатори и спроведувачи на мерките да
направат сеопфатна евалуација на програмите и мерките и да изготват
извештај за ефектите од истите;

2

Преиспитување на постоечките критериумите за подобност и селекција за
доделувањето на финансиската поддршка за мерките и програмите кои се
однесуваат на поддршка на само-вработување и претприемништво;

3

Спроведувачите на мерките во соработка со претприемачите Роми и
граѓанскиот сектор да изготват/усогласат стратешки документ за развој на
претприемништвото кај Ромите;

4

Поттикнувањето на претприемништвото да се одвива преку пилот програми со
кои би им овозможило на лицата кои се корисници на социјални надоместоци
и се дел од неформалната трговија да го користат мерките, со право доколку
не успеат да го развијат бизнисот да продолжат да ги користат социјалните
бенефиции.

Препораки за претприемачите Роми:

1

Да продолжат да се информираат и да поднесуваат барања за користење на
мерките и програмите на самовработување и претприемништво (пример преку
Агенцијата за вработување на Македонија - АВРМ);

2

Да земат поактивно учество во креирањето на политиките за развој на
претприемништвото;
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ПРЕПОРАКИ
3

Неформалните бизниси да продолжат да работат во насока на формализирање
на бизнисите како правни лица.

Препораки за граѓанскиот сектор:

1

Граѓанскиот сектор да продолжи да работи на информирање за постоењето на
програмите и мерките за развој на претприемништво;

2

Граѓанскиот сектор да продолжи да спроведува активности од областа на
социјално претприемништво и да ги вклучува Ромите во истите проекти;

3

Граѓанскиот сектор активно да врши мониторинг врз работата на институциите
и на национално и локално ниво при имплементацијата на националните
акциски планови, локалните акциски планови, Стратегија за Ромите 2014-2020
и преземените мерки и програми за развој на претприемништвото,
вработувањето и развојот на малите и средните претпријатија.

4

Граѓанскиот сектор поактивно да работи на подигање на свеста за концептот
„другост” кај Ромите за негово надминување.

Оваа публикација е овозможена со поддршка на Open Society Foundation –
Будимпешта во рамките на проектот Политики за претприемништво за
надминување на другоста кај Ромите имплементиран од страна на
Центарот за економски анализи – ЦЕА и Иницијатива за развој и социјална
инклузија на заедниците - ИРИЗ.
Дизајн: Кенан Таир
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