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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
ГЛАВНИ ПОРАКИ:
Потребна е евалуација на политиките за претприемништво,
самовработување и поддршка на микро, мали и средни претпријатија на
централно и на локално ниво.
Ромите како релативно маргинализирана група на пазарот на труд се
недоволно / помалку застапени во целокупната претприемачка
популација и се несразмерно соочени со тешкотии во пристапот до
финансии за започнување бизнис.
За младите со пониско образование, поголема е веројатноста да се
соочат со проблеми за финансирање како основна пречка за започнување
на сопствен бизнис.
Претприемачите се потпираат на поддршката од семејството, пријателите
(социјална норма) како и на мерките на јавните власти. Сепак пониското
ниво на образование, од друга страна, ја прави помала веројатноста да се
добие јавно финансирање. Оттука, пристапот за промоција на
претприемништвото треба да биде таргетирано како за целната група Роми потенцијални претприемачи, така и за нивното опкружување –
група на поддржувачи и ментори/советници.
Унапредувањето на претприемачките вештини е потребно со цел да се
стекне свест за претприемништвото, и да се стекнат вештини за
започнување и водење на деловен потфат, тоа не значи дизајнирање на
посебни обуки, туку поголема достапност до постоечките како прв чекор
за унапредување на нивото на вештини.
Потребна е поголема вклученост и учество на засегнатите страни како и
поголема посветеност на локалните власти за адекватно планирање, но и
одделување на адекватни средства за остварување на приоритетите во
делот на локален економски развој и развој на претприемништвото.
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ВОВЕД
Националните политики за унапредување на претприемништвото во Македонија тесно се
поврзани со политиките за вработување поради високата стапка на невработеност. Главните
спроведувачи на политиките за претприемништво, Агенцијата на вработување (АВРМ) и
Агенцијата за поддршка на претприемништвото (АППРМ) се вклучени во поддршка на
спроведување на мерки за вработување преку самовработување (финансиска поддршка во
форма на опрема и обука), при спроведувањето на политиките за вработување на
Министерството за труд и социјална политика (МТСП) и на програмите за поддршка на
претприемништво на Министерството за економија (МЕ).
Како носители на јавните политики, но и активни партнери во спроведувањето на мерките од
овие политики и програми се јавуваат поголем број на спроведувачи, почнувајќи од Владата
на РМ, МТСП, АВРМ, АППРМ, како и донатори од кои посебно истакнувајќи се: УНДП, ЕК преку
ИПА и УСАИД.
Конкретно, за прашањето на Ромите, МТСП преку одделението за
имплементација на Декадата на Ромите, кое треба да биде во координација со Министерот
без ресор, е одговорно за подготвување на програмите со активни мерки за пазарот на трудот
за Ромите, вклучувајќи ги и мерките за самовработување. Овие мерки се наменети како
мотивација и стимулација за започнување на сопствен бизнис и за формализација на
постоечки деловни активности.
Спроведениот преглед на политиките за претприемништво во Република Македонија за
надминување на “другоста1” кај Ромите2 на 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” како и
спроведената анализа на Претприемништвото и “другоста” кај Ромите во Македонија3,
идентификуваат препреки во ефективно вклучување на Ромите во програмите за
претприемништво и самовработување. Со надминување на овие препреки би се постигнал
позитивен ефект на премин од неформалното деловно работење во формална деловна
активност.

1

Под поимот “другост” (во контекст на ромското прашање) се подразбира негативниот став од страна на не-Роми
проследен со општествено етикетирање на идентитетот на Ромите со најразлични девијантни појави кои не се
дел од Ромскиот идентитет, при што Ромите несвесно ги присвојуваат како дел од својот идентитет.
2
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/0.-Pregled-na-politiki-TSEA-IRIZ-za-Veb.pdf
3
http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/12/CEA-Analiza_DRUGOSTA-WEB-1.pdf
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Ромите и пазарот на трудот
Во вториот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република
Македонија изнесувала 24%4 (1.678.805 вкупно работоспособно население, од кои 948.376
активно население, и 227.702 невработени). На крајот од месец септември 20165 година,
вкупниот број на невработени изнесува 103.646 лица, од кои 5.920 (5,7%) се од ромска
националност, а од нив 2.128 (36%) се жени Ромки.
Ромите како етничка заедница, се соочуваат со двојно повисока стапка на невработеност од
онаа на не-ромското население. Имено, според податоци од 2011 година за Македонија
стапката на невработеност кај Ромите е 53% додека во истиот период кај не-ромското
население стапката на невработеност е речиси половина т.е. 27%. Кај женската популација
стапката на невработеност е уште поизразена и тоа со 70% кај Ромките, а 35% кај жените неРомки. Бројот на невработени лица од ромска националност според податоците на АВРМ во
последните три години во апсолутен број драстично се зголемил (во 2013 вкупниот број на
невработени Роми изнесувал 1.743, во 2014 изнесувал 5.842, а во 2015 година 6.234 лица) што
не укажува нужно на зголемување на невработеноста кај оваа етничка заедница туку, можеби
на зголемување на бројот на регистрирани баратели на работа во евиденцијата на АВРМ6.
Драстичното зголемување на бројот на невработени лица во овие години се должи на
зголемување на бројот на евидентирани невработени кои се без стекнато образование како и
зголемување на бројот на лица со стекнато основно образование.

Стапката на невработеност како единствен индикатор за целокупната состојба за пазарот на
труд може да биде недоволен индикатор, па затоа стапката на безработност7 може да
послужи како дополнителен индикатор. Според анкета8 спроведена во 2011 година, стапката
на безработност, се дефинира како сооднос на оние лица кои не се вработени ниту пак се во
образовниот процес9, споредено со остатокот на активно население. Имено, стапката на
безработност кај Ромите мажи е 53% додека кај не-Ромите 31%, а кај жените Ромки 81%
наспроти 53% кај не-Ромките жени во Македонија. Според истата анкета од стапката на
зачестеност на неформално вработување (informal employment incidence10) 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%.
Освен повисоките стапки на невработеност, безработност и пониската стапка на самовработени Роми споредено со останатите етнички заедници т.е. не-Роми во Македонија,
дискриминацијата и стереотипите како и социјалната исклученост исто така и понатаму
остануваат отворени прашања. Во последниот извештај на ЕУ (2016) за проширување, за
Македонија, се наведува: “Генерално, сегрегацијата, стереотипите и другите форми на
дискриминација остана распространети. Повеќето Роми се невработени, немаат
соодветна здравствена заштита, живеат во несоодветни услови за живот во сегрегирани
места за домување и се социјално исклучени...”…”Направени се одредени напори за
подобрување на социо-економските услови за
4

Завод за статистика на РМ
Податоци објавени од Агенција за вработување на РМ, за крајот на месец септември 2016 година
6
Извештаи добиени од АВРМ од евиденција не невработени лица според степен на образование
7
“jobless rate”
8
UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011
9
NEET - Not in Education, Employment, or Training
10
Share of employed people who do not have a written contract
5
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ранливите групи, особено за Ромите, преку посебни програми за поддршка во областа на
вработувањето, образованието и здравството. Сепак, основните причини за оваа појава
се уште бараат поголема структурни напори и инвестиции во соодветни ресурси.”11

Политики на поддршка за претприемништво
Литературата за јавните политики за претприемништво го разработува прашањето на
потребата од “развивање на култура на претприемништво” Gibb (2001) каде се укажува
дека нема единствена согласност за дефинирање на претприемачка култура. За некој тоа
значи максимизирање на потенцијалот на индивидуата да започне бизнис, а за други тоа
значи максимизирање на потенцијалот на индивидуата за сите форми на организација и за
сите животни аспекти. Предизвикот за претприемачкото општество, според Gibb (2001) е да се
осигура доволен број на примери на индивидуи-претприемачи, да постојат можности за
практикување на претприемачко однесување, да постои локално оснажување, намалена
регулација и “охрабрување” на сите нивоа12. Според Lunstrom и Stevenson (2005) успешните
политики за претприемништво треба да земат во предвид три аспекти и да бидат постигнати
на високо ниво преку интегриран пристап: мотивација, можности и вештини. Цел на
политиките треба да бидат бизнис потфатите кои се во фаза пред започнување, оние кои се во
почеток и оние кои се во рана фаза на почеток на претприемачки процес. Политиките треба
да бидат дизајнирани и спроведени да ги адресираат мотивацијата, можностите и вештините,
со основна цел да се охрабрат повеќе луѓе да го земат во предвид претприемништвото како
можност (Lunstrom и Stevenson (2005))13.
Истовремено, потребно е да се направи разлика помеѓу политиките за мали и средни
претпријатија (МСП) и политиките за претприемништво, кои иако се меѓусебно поврзани
имаат различни цели. Општата цел на политиките за МСП е да се зајакнат постоечки МСП
преку овозможување на услови за “еднакви и фер шанси за успех” (level playing field) во
споредба со поголемите бизниси/компании. Главната цел пак на политиките за
претприемништво е да стимулира високо ниво на претприемачка активност преку влијаење
за поголема понуда на новите претприемачи14.
Политиките за претприемништвото можат да имаат значајна улога во економскиот развој, но
и претприемништвото да биде и алатка за социјално вклучување. Јавните политики во
Македонија за социјална вклученост преку пазарот на труд, на поодделни групи кои се
социјално исклучени, тежнеат во поголема мера кон вклучување преку вработување (пр.
активни мерки за субвенционирано вработување, обуки кај познат работодавач, општинска
корисна работа, практиканство, обуки за дефицитарни вештини, обуки за странски јазици,
обуки за напредни ИКТ вештини и друго) отколку преку самовработување (самовработување/
формализација на бизнис, кредитирање, едукација за започнување бизнис и друго).
Од друга страна, локалните политики кои се однесуваат на локален економски развој на ниво
на единици на локална самоуправа (ЕЛС) речиси без исклучок кај сите десет општини

11

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf
key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
12
Entrepreneurship Policy: Theory and Practice, Anders Lundstrom, Lois A. Stevenson, стр. 44
13
Извор: Entrepreneurship Policy: Theory and Practice, Anders Lundstrom, Lois A. Stevenson, 2005, стр. 47
14
ibid.
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истражувањето15, во своите политики за локален економски развој (ЛЕР) наведуваат дека, не
се издвојуваат доволно средства за ЛЕР. Причина за нискиот степен на реализација на
стратегиите и нискиот степен на реализација на програмите за ЛЕР (онаму каде постојат) е во
значителен дел поради недостатокот на финансиски средства за нивна реализација. Кај овие
десет општини реализираниот буџет на програмата за ЛЕР како процент од вкупниот
реализиран буџет на општините (со исклучок на општината Шуто Оризари) се движи помеѓу
0% и не надминува 2%. Истовремено пак, стапката на реализација на планираните средства
исто така варира, од стапка на реализација од 0% кај општина Куманово до 99% во Гостивар.
Висината на буџетските средства во апсолутна сума се разликуваат во зависност од
општината, меѓутоа сведени на потрошени средства го глава на жител се движи од 0 денари
во Куманово, до највисоки 250 денари и 207 денари во Делчево и во Штип по соодветно (за
2015г.). Единствена отстапка е општината Шуто Оризари која во 2015 г. има реализација на
914 денари по глава на жител за ЛЕР, но треба да се напомене дека најголем дел овие
средства се врз основа на донации/проекти за локален економски развој спроведувани преку
општината.
График 1 Буџетски средства по глава на жител од програма за ЛЕР

Извор: Буџети и завршни сметки на ЕЛС за 2014 и 2015 година, пресметки на авторот

Бидејќи буџетскиот процес не претставува само финансиски дел од работењето туку
претставува и инструмент за спроведување на политиките, врската меѓу процесот на
креирање на политики и буџетскиот процес, е од суштинско значење за да се направи
политика која е реалност, а не изјава на желби16.
Имајќи во предвид дека во Македонија политиките кои се однесуваат на унапредување на
претприемништвото, од аспект на поголема вклученост на Ромите, се испреплетени во
политиките и мерките од Декадата за Ромите, понатаму преку политиките за вработување,
политиките за претприемништво и за развој на МСП, на централно и на локално ниво. Оттука,
хоризонталната димензија на овие политики неминовно бараат адекватна координација и
евалуација. Хоризонталната интеграција и следење се однесува на координирање на
посебните области и на поодделните чинители на исти нивоа на кое се операционализира
дадената политика, додека пак вертикалната
15

Општините опфатени со овој проект се: Битола, Гостивар, Делчево, Кичево, Кочани, Куманово, Прилеп, Тетово,
Штип и Шуто Оризари.
16
http://www1.worldbank.org/publicsector/LearningProgram/PEAM/DorotinskyBackCh4.pdf
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интеграција треба да се фокусира на адекватна достапност од оние кои ги носат до
последните корисници и местата каде се потребни17.
Опис на проблемот: Застапеност на Ромите во политиките за претприемништво,
самовработување и кредитирање и јазот во политиките
Според податоците на АВРМ во периодот од 2013 до 201618 преку програмите за
самовработување спроведувани преку АВРМ аплицирале 802 лица од Ромска националност.
Меѓутоа стапката на проодност е под 30% (лица кои потпишале договори во однос на
вкупниот број на лица од ромска националност кои поднеле барање19 за користење на
мерките од програмите на самовработување и кредитирање). Во просек во последните три
години преку АВРМ случени се договори со 80 лица Роми секоја година.

График 2 Број на поднесени барања за учество во програми и мерки
за самовработување, по националност за 2013-2016

Извор: Податоци добиени од АВРМ, пресметки на авторите

Додека пак со мерката Услуги за активирање на поединци изложени на ризик од социјално
исклучување 83 Роми биле вработени, а обучени биле 992 Роми.

17

http://urbact.eu/combining-horizontal-and-vertical-integration
Податоци до средина на 2016
19
Стапката на преодност на потпишани договори во однос на поднесени барање по националност, не се добиени
18
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График 3 Вклученост на Ромите во мерки за самовработување

Извор: Податоци добиени од АВРМ, пресметки на авторите

Од спроведеното теренско истражување кај 240 испитаници-претприемачи20 (од кои 120
Роми, и 120 не-Роми вклучувајќи и потенцијални се уште неформални како и формално
регистрирани правни лица), на прашањето дали користеле некоја од активните мерки и
програми само 16% одговориле потврдно, додека останатите 84% одговориме негативно.

Останатите претприемачи (постоечки и потенцијални) кои не ги користат мерките ниту
поднеле барање за користење на истите, како главна причина зошто не се обиделе да
користат било која од мерките, најголем дел (36,6%) навеле дека е незаинтересираноста за
истата, 18,3% навеле дека причината е перцепцијата дека програмите и мерките
фаворизираат одредена група на луѓе, додека 16% од испитаниците-претприемачи како
причина зошто не поднеле барање за користење на програмите и мерките е поради тоа што
сметаат дека програмите и мерките не се адекватни за нивните потреби.
Од лицата кои изјавиле дека не биле информирани најголем процент се Роми испитаници.
Лицата-претпримачи од ромска етничка заедница најчесто не ги користеле програмите и
мерките поради незаинтересираност 33% и поради неинформираност 24%, но висок е
процентот на Роми кои сметаат дека мерките и програмите фаворизираат одредена група на
граѓани 22,1%.

20

Во ова спроведеното истражување и анализа на ЦЕА и ИРИЗ истражување го гледа и аспектот на “другоста” кој
се дефинира како негативен став проследен со општествено етикетирање на идентитетот на Ромите со
најразлични девијантни појави кои не се дел од Ромскиот идентитет, при што Ромите несвесно ги присвојуваат
како дел од својот идентитет.
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График 4 Искористеност на мерки

Извор: податоци од теренско истражување

Од политиките наменети за развој на претприемништвото меѓу испитаниците најчесто
користена е програмата за Развој на претприемништвото21, веднаш потоа следува програмата
за Субвенционирани работни места22, а најмалку искористена е програмата за Услуги за
вработување23. Кај ромската етничка заедница најчесто се користи програмата за развој на
претприемништвото, додека кај останатите етнички заедници најчесто се користи програмата
за субвенционирани работни места, што може да укажува на интересот24, а и афинитетот за
претприемништво.
Од испитаниците претприемачи Роми кои биле вклучени во користење на некоја од мерките
само 16,7% се изјасниле дека нивната социо-економска состојба не се подобрила. Додека, кај
66,7% сметаат дека користењето на мерките придонело до подобрување на нивната општа
социо-економската состојба. Ова укажува дека корисниците на било која од мерките за
унапредување на вработувањето во поголема мера се перципираат како позитивни и за
социо-економско вклучување. Меѓутоа, сепак преовладува бројот на потенцијални и
постоечки претприемачи кои не се обиделе да се вклучат во мерките односно не се
заинтересирани. Ова може да биде индикатор за преиспитување/евалуација на постоечките
мерки и потреба за развивање на изменет систем и критериуми за подобност за поголема
вклученост, притоа земајќи ги во предвид социо-економските и културолошките
карактеристики на целната група.

21

Оваа програма ги вклучува под-програмата за самовработување и под-програмата за самовработување на лица
со инвалидност;
22
Оваа програма ги вклучува под-програмитте за поддршка на растот на микро и мали претпријатија за
создавање на нови работни места, финансиска поддршка за мобилност на работна сила, програма за условен
паричен надоместок за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, субвенционирано
вработување за невработени лица преку ослободување од придонеси/ персонален данок на доход (Проект
“Македонија вработува“), субвенционирани работни места за лицата со инвалид.
23
Во оваа програмата се предвидени следните осум типови на услуги: Помош при барање на работа,
Мотивациски обуки, Посредување при вработување, Услуги за работодавачите, Подготовка за вработување и за
работа, Професионална ориентација и кариерно советување, Услуги за активирање на поединците изложени на
ризик од социјално исклучување, Едукација за користење на онлајн услугите на АВРМ.
24
Овде не навлегуваме во прашањето дали интересот за отворање или формализирање на сопствениот бизнис е
резултат на претприемништво од “потреба” или од “можност”, кој според други истражувања (GEM Report 2013)
во Македонија општо 61% од претприемачите се претприемачи од “потреба”, што претставува највисок процент
во регионот.
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График 5 Влијание на мерките врз развој на деловните активности, по пол и етникум

Извор: податоци од теренско истражување

Гледано по пол и етникум (од популацијата на испитаници) може да се забележи дека кај
корисниците на некоја од мерките позитивните искуства се значително поизразени кај
корисниците од женски пол во однос на ефектот врз развивање на нивните деловните
активности, споредено со корисните на некоја од мерките од машки пол, иако во апсолутен
број, бројот на корисници жени е два и пол пати помал од бројот на корисници мажи (без
разлика на етникум).
Од севкупните податоци општиот заклучок е дека перцепцијата на претприемачите за
моменталните политики е дека истите преку програмите и мерките досега не придонеле
доволно врз развојот на претприемништвото кај Ромите. Гледано по етникуми кај
претприемачи од македонската заедница има позитивна перцепција за позитивно влијание
на политиките врз развојот на претприемништвото. Но, треба да се напомене дека
програмите и мерките не се главен фактор за развојот на претприемништвото и во оваа
истражување не се земени во предвид сите фактори кои може да влијаат врз развојот на
претприемништвото а посебно за унапредување на постоечките бизниси како и за развој на
нови бизниси.

Перцепцијата за “другоста” кај Ромите претприемачи
Претприемачите во Македонија имаат висок степен на перцепција дека Ромите имаат
афинитет за претприемништво. Оваа перцепција е на многу повисоко ниво кај не-Ромите
претприемачи отколку кај Ромите претприемачи. Имено, 79% од примерокот на потенцијални
и постоечки претприемачи кои не се припадници на ромската заедница одговориле потврдно
за афинитетот на Ромите за претприемништво (наспроти 15 % со негативен одговор), додека
26% Роми претприемачи одговориле дека Ромите немаат афинитет за претприемништво.
Перцепцијата дека Ромите немаат афинитет за претприемништво посебно се истакнува кај
женската популација од испитаници Роми. Додека кај останатите категории (Роми машка
популација, и не-Роми машка и женска популација) негативниот одговор се движи околу 14%
до 17% по категорија, кај женските испитаници од ромска националност оваа перцепција
достига дури 44%. Ова укажува на потребата да работи на мотивација на потенцијалните
жени Ромки за претприемништво, но и
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зголемување на свеста за потенцијалите од претприемништвото имајќи во предвид важноста
на социјалната норма, односно улогата на семејството при носење на одлуките во семејните
бизниси.
За најголем дел од претприемачите во Македонија, етничката припадност не претставува
пречка во работењето. Повеќе од две третини од претприемачите опфатени со примерокот,
сметаат дека етничката припадност на соработникот (вработен, клиент, и сл.) не претставуваа
пречка за деловна соработка, меѓутоа за една третина (31%) може да преставува пречка.
Посебно е индикативно што 76% од оние кои сметаат дека е пречка се припадници на
ромската заедница.
График 6 Перцепција кога етичката припадност е пречка во деловното работење

Извор: податоци од теренско истражување

На прашањето што ги прави Ромите претприемачи во Македонија поразлични од другите
најчест одговор од страна на не-Ромите испитаници е дека тоа е (пониското) образованието
со 57%, потоа (пониска) цената на услугата со 34 % и (понизок) квалитетот на услугата со 10%.
Од друга страна пак, Претприемачите Роми пак, исто така во најголем процент сметаат дека
нивото на образование ги прави поразлични од останатите не-Роми претприемачи, но 16%
како причина го наведуваат нивниот изглед, а 18% сметаат дека цената на нивната услуга ги
прави различни.
График 7 Перцепција на Роми и не-Роми за различностите на претприемачите Роми

Извор: податоци од теренско истражување

При разгледување на меѓусебниот однос од различни етнички заедници, претприемачите
изјавуваат дека имаат или би имале Роми соработници, но една петина од испитаниците
одбиле да одговорат
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на прашањето. Во однос на занимањето и деловната активист најголем дел претприемачите
не-Роми (43%) сметаат дека Ромите главно се занимаваат со трговија на мало, 32% сметаат
дека се занимаваат со препродажба/трговија на големо, додека 23% сметаат дека Ромите
најчесто се занимаваат со неформална трговија. Најголем дел од Ромите претприемачи
(63,6%) сметаат дека најчесто Ромите претприемачи се занимаваат со трговија на мало, а и
неформална трговија. Речиси и да нема позначајна разлика во перцепциите на Ромите и неРомите за занимањето или деловната активност на Ромите претприемачи.
График 8 Перцепција на најчестите занимањата на Роми претприемачи

Извор: податоци од теренско истражување

Наоди и заклучоци
Овој документ, врз база на докази, сака да укаже и да даде препораки за унапредување на
политиките за претприемништво и самовработување кои се однесуваат на Ромите.
Спроведената анализа укажа на постоење на јаз во креирањето на политиките и потребите на
претприемачите. Сите политики вклучително и политиките за унапредување на
претприемништвото кај Ромите, треба да се носат врз основа на анализа на профилот на
корисниците, по утврдување на соодветни приоритети и во согласност со националните
приоритети. Дел од наодите во спроведените анализи укажуваат дека:
Ромите претприемачи се делумно запознаени со постоењето на мерките и програмите
кои се дел од јавните политики за самовработување/претприемништво (24% воопшто
не 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%).
Ниската стапката на проодност (број на поднесени барања во однос на потпишани
договори) на корисници на мерки, од ромска националниот укажува можеби на
постоење на критериуми на подобност и негативна селекција кои не соодветствуваат
со карактеристиките и потребите на потенцијалните претприемачи Роми.
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).
Женското претприемништво е послабо претставено кај сите етнички заедници, а уште
помалку кај ромската заедница.
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Жените, корисници на мерките наменети за унапредување на самовработување и
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 негативната
перцепцијата на Ромите за себе. Овој контраст е посебно изразен кај Ромките.
Дури 61% од вкупниот број на Роми испитаници се изјасниле дека фразата “тој е наш”
прави разлика додека кај останатите етнички заедници процентот е помал.
Локалните политики за ЛЕР вклучително и за развој на претприемништвото и развој на
МСП се мали по обем (активности) и во висина на издвоени финансиски средства.
Перцепцијата од страна не-Ромите за Ромите е дека (ниското) образованието е
најголема пречка за поголемо општествено-економско вклучување, и нивното
занимање е дефинирано според нивото на образование.

Предлози за унапредување на политиките за
претприемништво за поголем опфат на Ромите претприемачи
Од анализата на политиките кои директно или индиректно го засегаат претприемништвото кај
Ромите како и теренската анализа, потребни се подобрување во однос на политиките кои ја
засегаат оваа област и тоа:
Унапредена и ефективна координација на хоризонтални 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 однесуваат на поттикнување на претприемништво и од оние за
политиките за поддршка на постоечките МСП;
Редовно, објективно и усогласено мониторирање и евалуација на резултатите од
досегашните политики и нивно обелоденување и отворање на дискусија;
Зголемување на вклученоста на директно засегнатите страни пред носење на одлуките
и носење на мерки и политики кои се базираат на докази и истражувања според
утврдени и јасни приоритети;
Адаптација на постоечките мерки во зависност од посакуваната цел, со цел и поголема
вклученост и опфат на Ромите потенцијални претприемачи, но и на постоечките
бизниси за нивна оддржливост.
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Политиките и мерките треба да се насочат кон:

Подигање на свесноста за спроводливост на претприемништвото
Цел: високата стапка на невработеност и ниската стапка на самовработеност, која
посебно се истакнува кај Ромите, е индикатор за неадекватното опкружување за
унапредување на претприемништвото како на национално ниво, така и кај Ромите
како посебна етничка група. Дополнително, стапката на неактивност на населението
(посебно жени) е недостаток на: свесност, поддршка од околината, опфат на
деловните советници (преку програмата за поддршка на претприемништвото со
менторство од АППРМ). Имајќи го во предвид покажаниот интерес кај потенцијалните
претприемачи Роми и степенот на информираност, потребно е унапредување на
свесноста за претприемништвото.
Промовирање на изводливоста на претприемништвото како активност за вклучување
на пазарот на труд треба да биде цел не само за целната група туку и за нивното
опкружување, кое опкружување треба да даде поддршка и поттик. Целта на подигање
на свеста треба да биде преку унапредено знаење за самовработувањето но, и за
креирање на микро бизнис како кариерна опција и бенефитите кои тој бизнис може да
ги понуди. Истовремено, не помалку важно и потребно е да се зголеми и свеста за
предизвиците и ризиците при ваквите потфати.

Унапредување на претприемачки вештини
Цел: Ромското население во Македонија, споредено со не-Ромите, има понизок
степен на интеграција во образовниот систем, и на пазарот на труд, па следствено има
и пониско работно искуство и искуство како претприемач, па оттука и ограничените
можности да се стекнат со вештини 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. Во ваков случај целта на обуките за
претприемништво не треба да бидат различни од сите останати обуки за
претприемништво и вештини за успешно започнување и водење на деловен потфат и
развој на претприемнички размислување туку посебен акцент треба да се стави на
поголема достапност и пристапност до можностите за зголемување на вештините, како
прв чекор за унапредување на нивото на вештини со поголема флексибилност во
спроведувањето на овие вештини (каде, кога, менторство, и сл.).

Посигурен пристап до адекватна финансиска помош
Цел: пристапот 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 уште 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.
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Адекватна поддршка за претприемништво на централно и
локално ниво
Цел: локалната поддршка на претприемништвото, развојот на микро, малите и
средните претпријатија како и посебните активности за општествено и економско
интегрирање на Ромите е ограничена. Ниските финансиски средства одделени за
програмите за ЛЕР и недостатокот на финансиски средства на локално ниво се
најчестата декларирана причина за ваквата состојба. Па оттука, поголема вклученост
на засегнатите страни во креирање на локалните политики и адекватните процеси на
буџетирање кои ќе бидат одраз на потребите се неопходни. Оттука буџетскиот процес
на локално ниво треба да се стреми кон адекватно рефлектирање на потребите за
локалните потенцијални претприемачи, но и адекватна поддршка на унапредување на
постоечките микро и мали претпријатија. Дополнително во склоп на надлежностите
на општините за образование, политиките треба да ги рефлектираат потребите за
унапредено образование во претприемништвото.
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