
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ЗА 
НАДМИНУВАЊЕ НА “ДРУГОСТА”:        
ФОКУС НА РОМИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ  
ПОГОЛЕМ ПРИСТАП НА РОМИТЕ ДО МЕРКИТЕ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И 
ПОГОЛЕМ ЕФЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРИДОНЕС     
КОН РАЗВОЈОТ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО 

Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Иницијатива за развој и инклузија на 
заедниците (ИРИЗ) во рамките на проектот “Политики за претприемништво во 
Македонија за надминување на другоста кон Ромите” изработи анализа на 
политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување на 
“другоста” кај Ромите. 

Од анализата идентификувани се низок степен на искористеност како и бариери 
кои оневозможуваат поефикасно искористување на мерките за поддршка на 
самовработување и претприемништвото од страна на Ромите. Ова е посебно 
изразено кај женскиот пол на корисници на овие мерки.  

Оттука, потребни се промени и адаптација на пристапот и имплементацијата на 
мерките со цел поголема вклученост и искористување на мерките од страна на 
Ромите претприемачи, а во согласност со нивните карактеристики и нивните 
потреби.  

Извршно резиме: 

Спроведената анализа укажа на постоење на јаз во креирањето на политиките и 
потребите на претприемачите Роми. Секоја политика како и политиките за 
унапредување на претприемништвото, вклучително и политиките за 
унапредување на претприемништвото кај Ромите, треба да се носат врз основа на 
анализа на профилот на корисниците, како и по утврдување на соодветни 
приоритети во согласност со националните приоритети.  

Стапката на проодност на Роми корисници на мерките за поттикнување на 
самовработување и кредитирање на претприемништво е под 30%, односно лица 
кои потпишале договори во однос на вкупниот број на лица од ромска 
националност кои поднеле барање.  

Контекст и важност на проблемот  
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КОНТЕКСТ И ВАЖНОСТ НА ПРОБЛЕМОТ  

Оттука: 
Ниската стапка на проодност (број на поднесени  барања во однос на потпишани 
договори) на  корисници на мерки од ромска националниот укажува на 
критериуми на подобност и селекција кои можеби не соодветствуваат со 
карактеристиките на потенцијалните претприемачи Роми.  

Ромите претприемачи можеби се само делумно запознаени со постоењето на 
мерките и програмите кои се дел од јавните политики за самовработување/
претприемништво (24% се неинформирани).  

Значаен дел од потенцијалните корисници на мерки за самовработување, од 
ромска националност, сметаат дека постои фаворизирање на групи при 
распределба на средствата (22%). 

Женското претприемништво е послабо претставено кај сите етнички заедници, 
уште помалку кај жените Ромки. 

Жените корисници на мерките наменети за унапредување на претприемништвото 
имаат повисок степен на позитивно искуство од нивното користење како фактор за 
развивање на деловната активност.  

Не-Ромите претприемачи имаат значително повисок степен на перцепција дека 
Ромите имаат афинитет за претприемништво (79%) за разлика од перцепцијата на 
Ромите за себе. Овој контраст е посебно изразен кај Ромките.  

Социјалната норма (мислењето на блиското опкружување) кај сите претприемачи 
во Македонија без разлика на национална припадност, е прв фактор во носењето 
на одлуките (над 60% навеле дека мислењето на семејството е примарно во 
донесување на деловни одлуки). 

Перцепцијата од страна не-Ромите за Ромите е дека нискиот степен на 
образование е најголема пречка за поголемо општествено-економско вклучување.  

Сите овие податоци се посебно важни ако се знае дека Ромите како етничка заедница, се 
соочуваат со двојно повисока стапка на невработеност од онаа на не-ромското 
население. Кај женската популација стапката на невработеност е уште поизразена со 
околу 70% кај Ромките, а 35% кај жените не-Ромки.  

Стапката на зачестеност на неформално вработување кај Ромите во Македонија е 64%, 
додека 25% кај не-Ромите. Додека процентот пак на Роми кои се самовработени (во 
сопствен бизнис) како процент од вкупниот број на Роми во Македонија е 4%, додека кај 
не-Ромите во Македонија тоа изнесува 10%.  

Оттука, потребни се промени на политиките со цел поголемо вклучување на Ромите 
претприемачи во јавните политиките и мерки со цел поголем опфат и поттикнување на 
самовработувањето и претприемништвото во согласност со потребите и приоритетите.  
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ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКИТЕ  

Од анализата на политиките кои директно или индиректно го засегаат 
претприемништвото кај Ромите како и теренската анализа произлезе дека е потребно 
унапредување на политиките во согласност со посакуваната цел и потребите на 
корисниците во однос на политиките кои ја засегаат оваа област и тоа: 

Адаптација на постоечките мерки во зависност од посакуваната цел, а со 
цел за поголема вклученост и опфат на Ромите како потенцијални 
претприемачи. 

Унапредена и ефективна координација на хоризонтали и вертикални 
одлуки при креирање и при имплементација на политиките за 
унапредување на претприемништвото и вработувањето.  

Јасно одделување на политиките и мерките кои се однесуваат на 
вработување од оние кои се за поттикнување на претприемништво и 
политиките за поддршка на постоечките МСП.  

Редовно, објективно и усогласено следење и евалуација на резултатите од 
досегашните политики и нивно обелоденување и отворање на дискусија. 

Ефектуирање на овие препораки може да се оствари преку:  

Подигање на свесноста за спроводливост на претприемништвото - преку 
промовирање на претприемништвото како активност за вклучување на 
пазарот на труд која треба да цели не само кон директната целна група туку 
и кон нивното опкружување. Ваквата активност треба да даде поддршка и 
поттик, знаење за самовработувањето но и можности за креирање на микро 
бизнис како опција за креирање на кариера, а не само за бизнис.  

Истовремено, не помалку важно и потребно е да се зголеми и свеста за 
предизвиците и ризиците во ваквите потфати. Потребно е да се работи на 
мотивација на потенцијалните претприемачи жени Ромки, но и да се 
зголеми свеста за потенцијалите од претприемништвото имајќи во предвид 
важноста на социјалната норма, односно улогата на семејството при носење 
на одлуките во семејните бизниси.  

Унапредување на претприемачки вештини -  Ромското население во 
Македонија, споредено со не-Ромите, има понизок степен на интеграција и 
во образовниот систем и на пазарот на труд, па следствено Ромите имаат 
понизок степен на работно искуство и на искуство како претприемачи.  

Ова се рефлектира и во ограничените можности да се стекнат со вештините 
кои се потребни за водење на сопствен бизнис. Недостатокот на искуство 
може да се унапреди преку поддршка во водењето на микро и мали 
бизниси и претприемништво. Посебен акцент треба да се стави на 
достапност и пристапност до можностите за зголемување на вештините.  
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ПРЕПОРАКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКИТЕ  

Посигурен пристап до адекватна финансиска помош - пристап до 
финансии за започнување на бизнис е најчестата причина за неформално 
работење на потенцијалите претприемачи.  

Од оние Роми претприемачи кои имаат неформални (не регистрирани) 
деловни активности, главната причина зошто се тие се неформални се 
ограничените финансиски средства. Релативно пониското работно искуство 
во минатото, резултира со намалени можностите за заштеди за да се 
започне деловна активност преку формализација на бизнисот, а постојат и 
бариери при барање на надворешно финансирање преку финансиските 
институции.  

Оттука политиките треба да се стремат и кон овозможување на поширок 
пристап за извори на финансирање за започнување на деловни активности 
било преку специјализирани или пак мејнстрим шеми за финансирање. 
Повеќе за проблемите како до пристап до адекватни финансии за Ромите 
може да се прочита овде: http://cea.org.mk/documents/Mikrofinansiranje%
20i%20finansiski%20odluki.pdf.  

Користени извори: 

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.  
 
Материјалите и анализите студија може да ја прочитате овде:  
 http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/CEA-Analiza_DRUGOSTA-

WEB-1.pdf 
 http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/0.-Pregled-na-politiki-TSEA-

IRIZ-za-Veb.pdf.    

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. 
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