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Извршно резиме

l

l

l

l

l

l

l

l

Ромите како етничка заедница, се соочуваат со двојно повисока стапка на невработеност од онаа на не-ромското население. Стапката на невработеност кај Ромите е
53% додека кај не-ромското население стапката на невработеност е речиси половина
т.е. 27% (во 2011). Кај женската популација стапката на невработеност е уште поизразена и тоа со 70% кај Ромките, а 35% кај жените не-Ромки.
Процентот на Роми кои се само-вработени (во сопствен бизнис) како процент од
вкупниот број на Роми во Македонија е 4%, додека кај не-Ромите во Македонија изнесува 10%.
Ромското население има понизок просек на стекнато формално образование во споредба со неромската популација. Па оттука и една од причините за релативно слабите
можности за вработување на Ромите е и пониското ниво на образование.
Најголем процент и тоа 89% од невработените Роми кои се во евиденцијата на националната агенција за вработување (регионални центри) во општините кои се разгледуваат, се без образование или се со основно образование. Oвој процент достига
92% кај жените Ромки.
Најголем дел од невработените млади лица со средно образование се лица со средно
стручно образование, и тоа три годишно (8% од вкупниот број) или четири годишно
образование (40% од вкупниот број), додека 5% имаат средно општо образование.
Останатите лица пак се со основно образование (27%) или пак лица кои немаат завршено основно образование (12%), (значајно голем удел на жените Ромки).
Најголем дел од испитаниците млади Роми, идеалната работа ја гледаат во отворање
на сопствен бизнис (27%), потоа работа во јавен сектор - администрација (23%), а
помал дел (18%) идеалната работа ја гледаат преку вработување во приватниот сектор, (или странски фирми 17%), дополнително 6% од испитаните лица идеална работа
гледаат во работа во (постоечки) семеен бизнис и 5% во граѓански сектор.
Како главни причини за неповолната состојба на младите Роми на пазарот на трудот
најчесто се посочуваат: недоволното или неадекватно образование, недоволниот број
на достапни работни места, неусогласеноста меѓу потребите на работодавачите и
квалификациите на работната сила; немање на работно искуство; работата во неформалниот сектор, но се јавува и перцепцијата за дискриминација поради етничката
припадност.
На понудата на работна сила кај Ромите, главно, се делува преку мерки за подобрување на вештините на невработените лица, мерки за подобрена информираноста на
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Ромите во однос на правата и обврските во областа на вработувањето и можностите
за вклучување на пазарот за труд, преквалификација и обука на невработените за
занимања кои се барани на пазарот на труд, зголемена искористеност на програмите
за дооформување на образованието на возрасни Роми заради полесен пристап на
пазарот на трудот, трансформирање на неформалната економија во формална во
обем кој може да се контролира и е прифатлив за пазарните економии.1
l

l

l

l

l

l

l

Високата стапка на невработеноста кај Ромите и нискиот степен на формално образование, останува еден од најголемите проблеми. Стапката на безработност2 кај Ромите мажи е 53% додека кај не-Ромите 31%, а кај жените Ромки 81% наспроти 53%
кај не-Ромките жени во Македонија.
Просечниот месечен надомест кои го добивале испитаниците, во најголем дел (без
разлика на степенот на образование и искуство) изнесувал најчесто до шест илјади
денари (54%), додека при формална работа истиот изнесувал најмногу до десет
илјади денари. Кај помала група на лица со средно стручно образование се јавуваат
случаи со повисоки надоместоци при подолго работно искуство.
Во просек интервјуираните млади Роми од Кочани, Битола, Тетово и Скопје очекуваат
нето месечен надоместок на месец во висина од 70% од националниот просек, а би
работеле и за најмалку 68% од очекуваното, што е помалку од половина од националниот просек.
33% од испитаните лица Роми како единствен начин на идентификување на работна
позиција го навеле барање помош од пријатели или познаници, 28% единствено бараат работа преку евиденција во АВРМ, 13% лица изјавиле дека бараат работа директно преку поднесување на пријавување кај работодавачите, или пријавување на
јавен оглас, додека 15% изјавиле дека не прават ништо.
Најголем дел од лицата кои иако бараат работа повеќе од една година, речиси и не
поднеле барања за вработување, односно најголем дел поденеле најмногу до три барања, додека многу мал дел поднеле повеќе од три барање.
Во однос на степенот на поседување на дополнителни вештини (познавање на странски јазик, работа со компјутери и поседување на технички вештини)- најголем дел
од испитаниците сметаат дека немаат никакво или имаат основно ниво на познавање
на сите наведени вештини.
Повеќе од 91% (77 од 85 лица) се заинтересирани да посетуваат обука и тоа примарно
за 1) започнување на сопствен бизнис и можности за изнаоѓање на извори за финансирање, 2) обуки за вештини за барање работа и социјални вештини 3) изучување на
јазици 4) обуки за подготовка на бизнис план и претприемачки вештини.

1) Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020
2) Безработноста се дефинира како сооднос на оние што не се вработени или не се во образовниот процес во споредба со остатокот од популацијата,
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l

78% на прашањето Дали некогаш добиле совет или помош од АВРМ во однос на вработување, одговориле дека не добиле помош. Останатите навеле дека добиле или
користеле помош преку националните политики/мерки за вработување и тоа 5% како
совет како да барат работа, 6% како да ги искористат мерките за вработување, и дополнителни 11% навеле повеќе видови на помош со наведување на барем два типа
на асистенција (вклучувајќи, информации за слободни работни места, совети за барање работа, искористување на мерки за вработување, посета на обуки).

Препораки
l

l

l

l

l

l

l

Унапредување на можностите за младите за завршување на основно и средно образование за оние кои не го завршиле преку сеопфатна поддршка за нивно вклучување
во образовниот процес како возрасни лица, посебно за жените.
Платено практикантство и фокус и реформа на средното техничко образование со
соодветни лаборатории, работилници, наставен кадар, педагошко методски наставни
помагала и материјали. Локалната власт во чија надлежност се училиштата заедно
со коморите каде субјектите членуваат може да бидат движечка сила кон усогласување на политиките на централната власт. Како и во претходните студии на наоди
на ЦЕА, без разлика на географската локација.3
Значаен дел од политиките за намалување на невработеноста кај младите Роми,
треба да бидат насочени кон невработените лица со пониско ниво на формално образование, а исто така внимание треба да се посвети на невработените жени Ромки.
Обезбедување на систематска и координирана поддршка за развој на младинско претприемништво, социјално претприемништво, формализација на микро бизниси имајќи предвид дека постои претприемачки дух кај младите невработени.
Засилена активност во обезбедување на обуки, неформално образование, практична
работа/учење и тренинг во зголемување на вештините на младите, примарно за започнување на сопствен бизнис и можности за изнаоѓање на извори за финансирање,
претприемништво и подготовка на бизнис план.
Потреба од унапредување на вештините на луѓето за само-промовирање, за методи
и канали за барање на работа, поднесување на барања за работа. Во оваа насока исклучително е важно да се креираат политики и мерки за намалување на пасивноста
на младите во процесот на барање на работа во регионот имајќи предвид дека дури
1/3 од испитаниците, единствен начин на идентификување на работна позиција ја
навеле АВРМ, а 15% изјавиле дека не прават ништо.
Потребна е интегрирана и сеопфатна поддршка на младите невработени за вклучување и започнување на претприемнички потфати преку форми на менторство, мо-

3) Види повеќе во: Истражување на пазарот на труд, Младите невработени во Североисточниот плански регион,
ЦЕА, ФФРМ, 2016
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тивација и поддршка во текот на планирање но, и по формализирање на бизнисот,
со цел да биде одржлив на подолг рок.
l

l

l

l

Потребно е поголемо промовирање на поволностите, обуки за користење на конкретните мерки, конкретни активности за директно вклучување на младите преку мерките
спроведувани од АВРМ, бидејќи повеќе од половина од испитаниците одговориле
дека не се запознаени со активните мерки за вработување (54%) кои се превземаат,
и висок процент од 76% се изјасниле дека не познаваат лице кој ги искористило мерките за вработување.
Потребно е да се изврши и евалуација и ревизија на политиките и мерките на МТСП
и АВРМ. Ова укажува на потребата за евалуација, оценка и/или модифицирање на
формите и начините на поддршка кон други форми на поддршка кои ќе бидат во
насока на унапредување на условите за работа и деловното опкружување, а исто така
значајна е потребата и за модификации во насока на поедноставување на процедурите и намалување на административните и техничките ограничувања, да се таргетирани и да имаат соодветни индикатори за следење на нивната успешност.
Потврдено и преку студија на ЦЕА, анализа на политиките за претпримништво и другоста.4
Потребно е поактивно и сеопфатно вклучување на општините во процесот на подобрување на состојбата на младата работна сила преку соодветни реформи во средното и основното образование кое е во нивна надлежност.
Унапредување на програмите на средното стручно образование кои ќе бидат во согласност со карактеристичните потреби на деловниот сектор и дејностите, но и воведување на платено практиканство како задолжителен дел од образовните
институции.

4) Види повеќе во: Како политиките за развој на претприемништво да придонесат за социо-економски вклучување
на Ромите во Македонија, 2017, ЦЕА, ИРИЗ5)
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Вовед
Ромите и пазарот на трудот
Во четвртиот квартал од 2016 година стапката на невработеност на ниво на Република
Македонија изнесувала 23,1%5 (1.679.290 вкупно работоспособно население, од кои 950.255
активно население, и 219.148 невработени). На крајот од месец февруари 20176 година,
вкупниот број на невработени изнесува 105.416 лица, од кои 6.361 (6 %) се од ромска националност, а од нив 2.411 (38%) 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
не-Ромки. 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 АВРМ.7 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 безработност8 може да
послужи како дополнителен индикатор. Според анкета9 спроведена во 2011 година, стапката на безработност, се дефинира како сооднос на оние лица кои не се вработени ниту
пак се во образовниот процес,10 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 incidence)11 кај
Ромите во Македонија е 64%, додека 25% кај не-Ромите. Додека процентот пак на Роми
кои се само-вработени (во сопствен бизнис) како процент од вкупниот број на Роми во
Македонија е 4%, додека кај не-Ромите во Македонија тоа изнесува 10%.
Социо-економските проблеми и дискриминацијата со кои се соочуваат Ромите дополнително ја отежнуваат интеграцијата на Ромите. Освен повисоките стапки на невработеност,
5) Завод за статистика на РМ
6) Податоци објавени од Агенција за вработување на РМ, за крајот на месец февруари 2017 година
7) Извештаи добиени од АВРМ од евиденција не невработени лица според степен на образование
8) “jobless rate”
9) UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011
10) NEET - Not in Education, Employment, or Training
11) Share of employed people who do not have a written contract
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безработност и пониската стапка на само-вработени 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. И покрај тоа што во 2004
година беше донесена Стратегијата за Роми во РМ, една година подоцна во 2005 година
Македонија се вклучи во Декадата на Ромите 2005 – 2015, сепак социо-економската состојба на Ромите во РМ не е видно подобрена. Една од предвидените цели на акцискиот
план од Декадата за вклучување12 на Ромите од 2004 година беше трансформацијата на
неформалната трговија во легална форма на работење. Според заклучоците на анализата13
од имплементацијата на Националната стратегија за Роми, во 2011 се развиени две програми кои биле директно насочени кон вработување на невработените лица Роми и тоа:
Програмата за самовработување и Програмата за поддршка на Роми.
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 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.”14
Анализата на ЦЕА и ИРИЗ (2016) исто така нотира дека на политиките за претприемништво
во Македонија, кои исто така таргетираат самовработување и унапредување на вработеноста на Ромите “Вклученоста на Ромите во политиките и мерките за развој на претприемништвото во РМ е лимитирана. Релативно мал број на Роми ги користат програмите и
мерките за унапредување на вработеноста и претприемништвото, споредено со бројот на
Роми кои поднеле барање за користење на истите”.15
Невработеност кај ромското население
Според Пописот во РМ од 2002 година, застапеноста на Ромите во вкупното население во
РМ изнесува приближно 2,7% (53.879),16 со што Ромите се четвртата по големина етничка
заедница (по Македонците, Албанците и Турците). Според некои проценки на локалните
ромски невладини организации, застапеноста на Ромите во вкупното население е поголема
и изнесува до 6%.
Последните податоци на АВРМ за февруари 2017, за невработеноста на Ромите покажуваат
дека, 6% проценти од сите невработени лица во Македонија се Роми.17 Податоците за об12) Декада на вклучување на Ромите – Република Македонија, Акциони планови, 2004, стр. 21-28
13) 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
14) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_
of_macedonia.pdf
15) Анализа на политиките за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кај Ромите, Селмани,
Николов, 2017, ЦЕА ИРИЗ
16) Државен завод за статистика, Попис од 2002 година
17) АВРМ
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разовниот профил на невработената ромска популација покажува дека најголем дел се
лица со недовршено основно образование. На ниво на единици на локална самоуправа
(Град Скопје, Кочани, Тетово и Битола), бројот на невработени Роми во вкупниот број на
невработени изнесува:
Табела: Број на невработени во Тетово, Скопје, Битола, Кочани, декември 2016

Град Скопје
Битола
Кочани
Тетово

Вкупен број
на невработени лица
- евидентирани во АВРМ
15.863
6.284
2.483
13.729

Вкупен број
на невработени лица
- евидентирани во АВРМ
1.779
434
285
274

%
11%
7%
11%
2%

Извор: АВРМ одговор на барања за пристап до информации од јавен карактер БИЈК (31.03.2017)

Според истражувања на релевантни организации,18 стапката на невработеност кај Ромите
е двојно поголема од не-ромското население и достигнува над 53%, додека кај жените
Ромки истото достигнува над 70%.

График:
Стапки на невработеност
на ромското
и не-ромското население
во 2011 година

Забелешка: 1) Невработените се дефинираат врз основа на стандардните критериуми на Светската
организација за труд, односно оние кои а) активно бараат работа б) сакаат да се вработат и се
способни за работа, и в) активно бараат работа. 2) Стапката на невработеност е број на невработени
од работната сила која е на возраст за работа (15-59 години).
Извор: Регионално истражување на ромските заедници во 2011 направено од УНДП и Светската банка.
Извор: Ромите и вработувањето во Република Македонија, 2014, Нил О’ Хигинс

Дополнително, согласно Законот за Локална самоуправа,19 единиците за локална самоуправа (општините) го планираат економскиот развој и преземаат активности за подобру18) UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011
19) Службен весник на РМ бр.5/2002
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вање на економско-социјалната состојба на нивните граѓани, со што индиректно се навлегува и во прашањето на невработеност, односно унапредување на околината за поголема
вработливост и вклучување во пазарот на трудот на младите невработени во регионот.
Имајќи ги во предвид тоа, произлегува потребата од креирање на профил на невработените во дадените единици на локална самоуправа кои се предмет на овој документ, а со
цел да се спореди со потребите на работодавачите за вработување и да се предложат начини со кои би се придонело до намалување на невработените млади со акцент на ромското население.
Профилирањето на младите невработени Роми во дадените региони како целна група
обезбедува профил на понудата на пазарот на трудот во регионот, придонесувајќи кон
прашањето за осознавање на состојбата и на тековните карактеристики на невработените
млади лица со фокус на ромското население во засегнатиот регион и нивната структура,
како информација за понудата на локалниот пазар на труд. Профилирањето на целната
група е од суштинско значење и со цел да се идентификуваат потребите на невработените
како и нивните перцепции за пазарот на трудот.
Методологија и пристап
При процесот на креирање на профилот на младите невработени Роми на подрачјето од
Град Скопје, Кочани, Тетово и Битола, користена е методологија која се базира на квалитативни и на квантитативни податоци. Методолошките алатки за прибирање на податоците
се следните:
Фаза 1: Прибирање на квантитативни податоци преку статистички соопштенија, публикации
и анализи од Државниот завод за статистика и Агенцијата за вработување на Република
Македонија. Прибирање и анализа на постоечки политики како и важечки стратешки документи, програми, акциски планови и анализи на национално, регионално и локално ниво
каде се разгледува прашањето за невработеноста кај младите и пазарот на труд со посебен
осврт на младото ромското население.
Фаза 2: Прибирање на квалитативните податоци преку спроведување на интервјуа со
млади невработени Роми (на возраст од 18 до 35 години) на територијата на Град Скопје,
Кочани, Тетово и Битола според податоци на лица добиени од локалните организации кои
работат на прашањата за Ромите како и на пазарот на труд. Прибирањето на примарните
податоци се вршеше преку претходно подготвен структуриран прашалник, дизајниран за
оваа намена и преку организирање на директни средби со младите.
Во спроведувањето на оваа анализа опфатени се сите четири единици на локална самоуправа (ЕЛС) во различни региони и тоа Град Скопје и општините Кочани, Тетово и Битола.
Направени се интервјуа со осумдесет и пет лица од сите наведени општини кои припаѓаат
на ромската заедница. Најголем број на лица од примерокот, се со завршено средно образование и вклучува лица од двата пола на возраст помеѓу 18 и 24 години.
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Карактеристики на младите невработени Роми во Македонија
Стапката на економска активност претставува учество на работната сила во работоспособното население, на возраст од 15 и повеќе години. Економската активност на ниво на
Република Македонија во четвртиот квартал од 2016 година е 56,6,%, посебен податок за
стапката на економска активност на Ромите во РМ за 2016 не постои и во прегледот ќе
бидат земени последните достапни податоци од регионалното истражување за Ромите во
2011 година (UNDP/WB/EC regional Roma survey 2011)20 и истите ќе бидат споредени со
податоците за економска активност на ниво на РМ во 2011 година од завод за статистика.
Табела: Стапка на економска активност во 2011 година
Мажи
Жени
Вкупно
Мажи
Жени
Вкупно
Роми
Не Роми
Роми
Не Роми Роми Не Роми Сите националности во РМ
63%
64%
35%
40%
49%
51%
68,8%
44,7%
56,8%
Извори: UNDP/WB/EC regional Roma survey 2011, и Државен завод за статистика

На табелата погоре е прикажана стапката на економската активност во 2011 година на Ромите во споредба со останатите националности (не Роми). Може да се забележи помал
степен на економска активност за 2 процентни поени (п.п) кај Ромите (49%) во однос на
не Ромите(51%) а позначителни разлики во степенот на економска активност има кај жени
Ромки во споредба со жени не Ромки и тоа за 5 п.п (жени Ромки стапка од 35% жени не
Ромки 40%). Дополнително според истото истражување21 апсолутната стапката22 на сиромаштија во 2011 година кај Ромите изнесува 41% додека кај не ромското население е 14%.
Ромите како етничка заедница, се соочуваат со двојно повисока стапка на невработеност
од онаа на не-ромското население, а според последните податоци достапни на веб страната на агенцијата за вработување во месец февруари 2017 година , вкупниот број на невработени лица изнесува 105.416 лица, од кои 6.361 (6%) се од ромска националност, а од
нив 2.411 (37,9%) се жени Ромки.
Структура на невработените
Според податоците23 добиени од Агенцијата за вработување (АВРМ), бројот на евидентирани невработени лица во Центрите за вработување во Кочани, Битола, Скопје и Тетово,
изнесува вкупно 38.359 лица. Од нив 15.863 лица се евидентирани во центар за вработување на град Скопје, 6.284 во Битола, 2.483 во Кочани и 13.729 во Тетово.

20) UNDP/WB regional survey on Roma communities 2011
21) ibid
22) (Absolute poverty rate PPP$ 4.30 income based
23) Одговор на барање за пристап до информации од јавен карактер Агенција за вработување на РМ, Преглед на
невработени лица состојба 31/12/2016.
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Од вкупниот број на невработени во горе споменатите центри 15.520 (или 40,4%) се жени.
Засебно, по центар највисок процент на евидентирани жени невработени има во Битола
(51%,од вкупно евидентираните или 3.265), потоа во Скопје (42%, или 6.677) па Кочани
(37%, или 913) и Тетово (34% или 4.665)
Најголемиот процент на невработени од вкупно евидентирани невработени во општините
кои се предмет на истражувањето се во старосните граници од 50-54 (12,1%) и 25-29 години
(12%), помеѓу 45-49 години кои претставуваат 11,8% од вкупниот број на невработени.
Останатите старосни групи (освен 15-19 години) се движат во границите помеѓу 8% и 11%.

График:
Број на евидентирани
невработени лица според
возрасни групи состојба
декември 2016

График:
Вкупен број на невработени
лица по возрасна структура,
декември 2016

Извор: Агенција за вработување, Центри за вработување, Одговор на БИЈК (од 15.03.2017)

Во однос на степенот на образование на невработените, најголем број од вкупно евидентираните лица во центрите (Скопје, Битола, Тетово, Кочани) околу 26 % се без образование
и со основно образование, 17% се со завршено средно образование, и 9% со завршено високо образование. Тоа укажува на големиот број на невработени лица со ниски квалификации и можно постоење на несообразност во квалификациите, недостигот на можности
за обука и преквалификации. Тој проблем е посебно изразен кај евидентирани лица од
ромска национална припадност.
Ако посебно ги разгледуваме евидентираните лица од ромска националност, според нивната образовна структура, најголем е бројот на евидентирани Роми без образование и со
14
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основно образование односно во Скопје од вкупно евидентираните невработени Роми,
87% се без образование и со основно образование, во Битола 96% од вкупно евидентираните Роми, во Кочани 92% а во Тетово 80%.24
График:
Број на невработени лица
евидентирани во центрите за
вработување според
степенот на образование,
состојба декември 2016
Извор: Агенција за вработување, Центри за вработување, одговор на БИЈК

Во однос на националната припадност, според евиденцијата во центрите за вработување
во општините кои се предмет на ова истражување, најмногу невработени се со македонска
национална припадност (49%) и албанска (40%) потоа се ромите со 7%. Најголем процент
на евидентирани невработени Роми има во Кочани и Скопје (и во двата центри за вработување од вкупно евидентираните невработени 11% се Роми) во Битола 7% од евидентираните се Роми а во Тетово 2%.
График:
Број на невработени
лица по национална
припадност
Извор: Агенција за вработување, Центри за вработување,
одговор на БИЈК

График: Вкупен број на
невработени по национална припадност
(Скопје, Битола, Кочани, Тетово) состојба
декември 2016
Извор: Агенција за вработување,
Центри за вработување, одговор на БИЈК

24) UNПодатоци добиерни како одговор на БПИЈК од 15.03.2017
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Неформалната вработеност на национално ниво според Анкетата на работна сила на ДЗС,25
во 2015 година, укажува дека на национално ниво од 705.991 вработени, 140.642 се неформално вработени, што претставува 20%. Најголем процент од неформално вработените
се во возрасната структура од 25 до 54 (и тоа од 25-34 години учествуваат со 19,6%, од 3544 години со 25% и 45-54 години со 22,2%).
Од вкупниот број на вработени, највисока стапка на неформална вработеност се јавува кај
возрасните групи над 65 години со 80%, и од 15-24 со 38,5%, додека кај останатите возрасни групи, процентот на неформална вработеност од вкупниот број на вработени се
движи помеѓу 18 и 21 процент.
График: Формална и
неформална вработеност, по
возрасни групи за 2015
Извор: Анкета на работна сила,
2015, ДЗС, видено април 2017

Дополнително на графикот подолу е прикажана стапката на неформална вработеност кај
Ромите во споредба со не-ромското население.
График:
Стапка на неформална
вработеност 2011
(Роми – Не Роми)

Извор: UNDP/WB/EC
regional Roma survey 2011

Стапката на неформална вработеност (возраст од 15-64) кај Ромите (64%) е за 2,5 пати поголема во споредба со не ромите (25%), додека стапката на неформална вработеност на
младите на возраст од 15-24 години кај Ромите изнесува 75% а кај не-ромското население
е 43%.
Социјално вклучување на младите невработените преку мерки за вработување:
Посебен осврт на младите невработени Роми
Потенцијалите за раст и развој на македонската економија се директно поврзани со стапката на невработеност а посебно важна овде е високата стапка на невработеност помеѓу
младите. Во овој дел од истражувањето ќе ги презентираме пасивните и посебно активните
25) Анкета на работна сила, 2015, ДЗС, видено на 3/4/2017 http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.16.02.pdf
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мерки за вработување кои се превземаат со цел да се надминат пречките и предизвиците
кои се појавуваат на пазарот на труд, со посебен осврт на младите невработени Роми. Ќе
бидат елаборирани и презентирани националните стратегии, планови и програми во однос
на политиките за вработување кои се превземаат, предизвиците и пречките кои се причина
за преземањето на мерките за вработување, а ќе се обидеме да дадеме и осврт на резултатите од досега превземените мерки.
Голем удел во невработеноста во државата има ниската вработеност на жените и на младите лица. Посебно значајно место и фактор за ранливоста на македонскиот пазар на труд
претставува невработеноста кај младата популација, исто така и фактот што невработеноста е долгорочна, ниската стапка на креирање на работни места и статичниот пазар на
труд резултираат во висока долгорочна невработеност. Околу 80% од невработеноста е
долгорочна (дури и кај младите лица) со што невработените ги губат своите знаења и вештини, нивната продуктивност се намалува, а со тоа и шансите да најдат работа.26
Кај Ромите пак податоците се уште позагрижувачки и состојбата со вработеноста е еден
од главните фактори што го попречува нивното целосно вклучување во општеството. Ромите, имаат невработеност која е речиси двојно поголема во однос на националниот просек, а дури и повисока меѓу ромските жени. Во стратегијата за Роми 2014-2020 една од
специфичните цели е зголемувањето на вработеноста кај ромската заедница преку креирање и имплементација на стимулативни политики и програми со рок до крајот на 2020.
Како очекуван резултат на оваа специфична мерка се предвидува креирање на најмалку
една политика на ниво на закон или активна мерка на владата која вклучува бенефиции
за Ромите кои ќе ги официјализираат бизнисите и ќе вработат други Роми. Како што е наведено во стратегијата за Ромите тие најчесто се вклучени во неформалните бизниси без
да плаќаат придонеси кои би ги вклучиле во легалните текови на државата и така би имале
некакви права и за тоа се појавува потреба преку формализирање на бизнисите на Ромите
тие би се вклучиле во легалните текови на државата а со тоа би имале и загарантирано
извесни права, и исто така сето тоа се надополнува и со социјалната заштитна мерка која
покрива некои минимални потреби и која Ромите ја примаат, стимулирајќи го истовремено
работењето во сивата економија. Односно корисниците на социјална помош се стекнуваат
со психологија на зависност од социјалните бенефиции и тоа дополнително го отежнува
нивното вклучување на регулираниот пазар на труд.27
Стапката на невработеност на младите лица на национално ниво е околу 50%. Стапката
на вработеност кај младите лица е ниска: само 15% од младите на возраст 15-24 години се
вработени. Една од причините за тоа е ниската активност на младите лица која главно
произлегува од тоа што тие со висок процент учествуваат во високото образование. Податоците покажуваат и дека дел од младите во земјата се надвор и од образованието и од
пазарот на труд. Така, во 2015 година, 24,7% од лицата на возраст 15-24 години не биле
ниту вклучени во образование и обука ниту биле вработени.28 Иако во последните години
26) Види подетално, Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-2020 (МТСП)
27) Види пошироко: Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020
28) Млади лица (15-24) кои не се вработени и не се вклучени во образование или обука (NEET), Извор програма за
економски реформи, Министерство за финансии 2017 год (стр. 111)
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младите лица на оваа возраст бележат позитивни трендови во контекст на претходното
се уште состојбата на младите на пазарот на трудот е неповолна.29
Политики за вработување
Во Македонија главно политиките за вработување се насочени кон подобрување на квалитетот на понудената работна сила и кон поттикнување на побарувачката за работна сила.
На страната на понудата главно се делува преку мерки за подобрување на вештините на
невработените лица, преквалификација и обука на невработените за занимања кои се барани на пазарот на труд, практикантство заради стекнување на невработените млади лица
со работни вештини, мерки во доменот на образование (средно стручно и високо образование) и доживотно учење итн. На страната на побарувачката, покрај општите мерки за
подобрување на деловното окружување, се делува и со мерки за намалување на трошоците
на работна сила преку намалување на даночниот јаз и субвенционирање на вработувањата,
поддршка на самовработување.
Од 2007 година па натака во Македонија се применува систем на планирање и имплементација на активни мерки на пазарот на труд (АМПТ) со цел да се одговори на различните потреби на ранливите групи на невработени и на работодавачи, кои вклучуваат услуги
за невработените лица, обуки, политики за креирање на работни места, работни клубови,
практикантство и др. Од друга страна исто така постои и примена на пасивни мерки за
вработување кои се поставени во Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.30 Структурата на трошоците за активните и пасивните мерки е прикажана во
табелата подолу (табела бр. 3).
Анализите во стратешките документи покажува дека и покрај реформите и сите заложби,
пасивните политики и понатаму доминираат во вкупните расходи за оваа намена, но нивното учество значително е намалено помеѓу 2007 и 2014 година, од 91% на 71%.31
Табела: Структура на трошоците за активни и пасивни мерки (во %)
2007
Активни мерки на
4,3
пазарот на труд (АМПТ)
Пасивни мерки
(надоместок за
91,2
невработеност)
Административни трошоци 4,5

2008
5,2

2009
15,9

2010
17,1

2011
15,6

2012
18,3

2013
16,4

2014
18,7

89,3

77,1

73,9

75,9

74

73,7

71,3

5,6

7,0

9,0

8,5

7,7

9,9

10

Извор: Агенција за вработување на Република Македонија.
29) Истражување на пазарот на труд, младите невработени од СИПР, ЦЕА и ФФРМ 2016
30) Службен весник на РМ, бр. 112 од 25.07.2014, http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=349
31) Види пошироко за активните и пасивните мерки кои се имплементираат на пазарот на труд во Македонија во:
Национална Стратегија за Вработување на Република Македонија 2016-2020 (МТСП)
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Се уште постои дилемата дали овие мерки треба да бидат достапни на речиси сите невработени кои активно бараат работа, или само за најранливите категории на граѓани, иако
најчесто се смета дека токму ранливите групи на невработени треба да бидат во фокусот
на активните мерки, каде што спаѓаат и Ромите.
Во табелата подолу се прикажани податоци за корисници на мерките за невработени и
посебно се издвоени корисниците на мерките од ромска национална припадност. Според
добиените податоци од АВРМ Ромите се вклучени во мерките на владата но нивниот број
е многу мал поради тоа што квалификационата структура на лицата Роми евидентирани
во агенцијата за вработување е не поволна во однос на барањата на работодавачите, а
дополнително на тоа е и нискиот степен на образование на голем дел од лицата што го
отежнува нивното вклучување во некои од програмите и активните мерки за вработување
како и нивно успешно снаоѓање на пазарот на труд.
Табела: Број на корисници на мерки за невработени структурирани по етничка структура
Центар за
вработување
Скопје
Тетово
Кочани
Битола
Вкупно

2016
Вкупно сите
националности
1.468
457
420
577
2.922

Роми
31
7
7
3
48

2015
Вкупно сите
националности
1.269
419
185
481
2.354

Роми
30
7
7
3
47

2014
Вкупно сите
националности
1.194
417
203
658
2.472

Роми
43
13
10
2
68

Извор: АВРМ, Одговор на БИЈК

Од податоците во табелата погоре може да се види дека во 2016 година од вкупно 2.922
невработени лица корисници на мерките само 2% односно 48 лица се од ромска национална припадност. Исто така според овие податоци во текот на годините вклученоста на
Ромите во мерките опаѓа во 2014 вкупно во сите центри за вработување кои се предмет
на ова истражување 68 (3%) лица со ромска национална припадност биле вклучени во
мерките, во 2015 година 47 (2%) лица, а во 2016 година 48 (2%) лица. Ваквиот заклучок за
лимитираниот број на корисници на мерките, од ромска националност се потврдува и во
други градови во Македонија, со анализата спроведена во десет градови во Македонија,
што укажува и на можната потреба за ревидирање на критериумите за дадени мерки или
пак други мерки кои се во согласност со потребите на дадената таргет група и нејзините
специфики.32

32) Види повеќе во Документ за политики: претприемништво за надминување на “другоста”: Фокус на Ромите претприемачи, 2017 ЦЕА, ИРИЗ и Анализа на политиките за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кај Ромите, Селмани, Николов, 2017, ЦЕА ИРИЗ
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Предизвици и ограничувања за создавање на работни места за млади
Иако не постои универзален пристап за справување со проблемот со вработувањето на
младите лица, имајќи ја предвид посебната структура на секоја економија како и карактеристиките на пазарот на труд, сепак има неколку клучни области на политиките што треба
да се земат предвид при дефинирање на националните планови. Дел од овие области се
идентификувани на Меѓународната конференција на трудот (МКТ) во јуни 2012 година и
се вклучени во Резолуцијата „Криза во вработувањето на младите: повик на акција“, што
е донесена од страна на претставниците на владите, организациите на работодавачите и
синдикатите од 185 земји-членки на МОТ (МОТ, 2012).33 Овој документ укажува на ургентната потреба за непосредни и насочени интервенции за справување со досега невидената
криза во вработувањето на младите лица.
Оваа рамка дефинира пет основни области на политиките: “(1) политики за вработување
и економски политики за зголемување на агрегатната побарувачка и подобрување на пристапот до финансии; (2) образование и обуки за олеснување на преминот од училиште кон
работа и превенција од неусогласеност на понудата на вештини; (3) политики на пазарот
на трудот насочени кон вработување на младите во неповолна положба; (4) претприемништво и самовработување за да им се помогне на потенцијалните млади претприемачи;
и (5) трудови права што се засноваат врз меѓународните стандарди на трудот за осигурување дека младите лица добиваат еднаков третман и права на работното место”.
Ограничувањата и пречките за создавање на работни места за младите се речиси исти и
по ревидирањето на напредокот на акциските планови за вработување на РМ во последните неколку години:34
l

l

На страната на понудата, вештините со кои се здобиваат младите не се целосно усогласени со барањата на пазарот на трудот. Ова укажува на потреба од реформа на
клучните области на образовниот систем (воведување на образование за кариерата;
реформа на наставните програми, распоредувањето на работно искуство и шемите
за стажирање) како главна алатка за подобрување на резултатите на вработеноста
кај младите;
На страната на побарувачката, приватниот сектор сè уште се карактеризира со
ограничена конкурентност и иновации; распространетоста на микро и мали претпријатија кои работат во традиционалните сектори и низок капацитет за примање
на зголемената група на високо квалификувани млади лица. Ова покажува дека политиките насочени кон подобрување на диверзификација на извозот, инвестирање
во нова технологија и давање приоритет на економските сектори со висок потенцијал
за вработување на младите може да помогнат за подигнување на економскиот раст
и вработеноста.35

33) Види пошироко во Национална програма за пристојна работа 2015-2018 (Меѓународната организација на трудот
(МОТ)
34) Види Резултатите од Акциски план за вработување на младите - Преглед на напредок
35) Истражување на пазарот на труд, младите невработени од СИПР, ЦЕА и ФФРМ, 2016
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Во редовниот економски извештајот на Светска Банка (2016), во посебното издание за невработеноста на младите во ЈИЕ, се наведува дека клучните заклучоци кои во голема мера
се однесуваат и за младите во Македонија се дека: невработеноста кај младите е исклучително висока; многу млади се неактивни, “слободни” – ниту се вработени, ниту се дел од
едукативниот систем или дел од обуки, работат во неформалната економија или имигрираат; жените се посебно слабо застапени на пазарот на труд; иако младите губат значително повеќе работни места при економско ослабување во споредба со возрасните,
потребен е помал економски раст за да се креираат работни места за младите отколку за
возрасните; регулативата на пазарот на труд е пречка за вработување на младите; оданочувањето на младите на пазарот на труд е значително за работните места со ниски примања и работниците со скратено време, групи каде младите на пазарот на труд се
најзастапени; новите потенцијални вработени немаат вештини кои им се потребни на работодавачите; недостаток на пристап до инпутите за продуктивност – финансии, земја и
лични и професионални врски што ја намалува можноста за претприемништво и вработување на младите лица.36
Во однос на политиките кон Ромите како посебна група, во Македонија постои Стратегија
за Ромите во Република Македонија 2014-2020, додека во други документи на Владата,
Ромите се евидентирани и како припадници на ранливи категории на невработени лица.
Невработеноста кај Ромите е наведена како основна пречка кон подобрување на нивната
економската и општествена положба во Република Македонија. Како припадници на ранливите категории, на невработени лица на Ромите им е овозможен привилегиран пристап
до дел од мерките за подобрување на вработеноста како и развој на претприемништвото
во земјата.
Од друга страна пак, граѓанското општество кое е активно во прашањето на Ромите смета
дека “отсуствува координиран пристап помеѓу националните и локалните политики и предвидените мерки не стасуваат до Ромите како крајни корисници. Па оттука се наметнува
прашањето до колкава мера е пристапот на Ромите до мерките за подобрување на вработеноста кои не се однесуваат на ранливите категории на невработени лица. Ниското ниво
на образование кај Ромите и нивната релативна вклученост во неформалната економија
подразбира потреба од посебен пристап, поддршка и промоција за нивно активно и продуктивно вклучување во пазарот на трудот”.37
Стратешки документи кои се однесуваат на невработеноста како предизвик, посебен
осврт на Роми
Во овој дел ќе бидат елаборирани на кратко стратешките документи кои се однесуваат за
намалување на невработеноста а посебен осврт ќе биде даден на документите кои произлегуваат од декадата на Ромите а кои се поврзани со проблемот на невработеноста.
36) Види повеќе South East Europe Regular Economic Report 9S Special Topic, Ten Messages abouth youth emplyment
in South East Europe, 2016, Word Bank
37) Преглед на политиките за претприемништво: со посебен осврт кон Ромите, ЦЕА , ИРИЗ, 2016
(http://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/07/0.-Pregled-na-politiki-TSEA-IRIZ-za-Veb.pdf)
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Програма на Владата на Република Македонија за 2014-2018 година
Во Програмата на Владата на Република Македонија за 2014-2018 година делот кој се однесува за мерки за подобрување на состојбата на пазарот на труд и зголемување на вработеноста се презентирани во делот за социјална политика. Се уште во стратешките
приоритети на Владата на РМ за 2014-2018 покрај другите стратешки цели, како прв предизвик стои “Зголемување на економскиот раст и вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот”
За да ја оствари оваа цел во која клучна место зазема вработеноста на младите како клучен
предизвик Владата во следниот период своите реформи и активности ги насочува кон
следните мерки за зголемување на вработеноста на млади лица кои се во континуитет:
l

l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

Програма за самовработување со кредитирање и Програма за поддршка за вработување во мали и средни компании - со која за самовработување на млади лица до 29
години ќе им се обезбеди кредит во износ од 7.000 евра. (2014-континуирано);
Изработка на оперативен план за активни мерки и политики за вработување (2014–
2018);
Поддршка за самовработување со проектот „Од идеја до бизнис“ и формализација
на постојни бизниси со неповратни средства - грант од 3.000 евра за секој ново регистриран сопствен бизнис (2014 – континуирано);
Поддршка за прво вработување и практикантство за млади невработени лица со цел
нивна подготовка за вклучување на пазарот на труд. (2014–континуирано);
Воведување на активни мерки за вработувања на самохрани родители, деца без родители, родители на деца со посебни потреби, млади лица до 27-29 години, лица од
50-62 години и лица на кои работниот однос им престанал врз основа на стечај, ликвидација или технолошки вишок (2014-континуирано);
Програма за субвенционирање на вработување на деца без родители (2014–континуирано);
Програма за субвенционирање на вработување на инвалидни лица (2014-континуирано);
Обука кај познат работодавач со субвенционирано вработување преку обезбедување
финансиска поддршка од 5.700 денари и субвенција за вработување за период од 3
месеци во износ од 13.000 денари со обврска за работодавачот да го задржи лицето
на работа дополнителни 6 месеци (2014-континуирано);
Обуки за напредни ИТ вештини (2014-континуирано);
Финансиска поддршка за правни субјекти за отворање на нови работни места во
мали и средни претпријатија и занаетчии од мал обем(2014-континуирано);
Обука кај познат работодавач преку надоместување на трошоците на подготовка за
вработување на невработени лица при што работодавачот има обврска да вработи
22
22

најмалку 50% од обучените лица и да не го намали бројот на вкупно вработени лица
во рок од 6 месеци (2014-континуирано);
l

l

Обуки за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот (2014 - континуирано);
Поддршка за активно барање на работа и професионална ориентација (2014-континуирано);

l

Проект „Едукација за започнување на бизнис“ (2014-континуирано);

l

Проект „Мотивациски обуки“ (2014-континуирано);

l

Проект „Форуми со работодавачите“ на кои ќе се информираат работодавачите за
активните програми и мерки за вработување(континуирано);

Оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за
вработување за 2017 година
Рамката на политиките за вработување во Република Македонија е дефинирана со Програмата на Владата на Република Македонија, Националната стратегија за вработување
на Република Македонија 2016-2020 година и Акцискиот план за вработување на млади
2016-2020 година и е во согласност со обврските што произлегуваат од Глобалниот пакт
за работни места на Меѓународната организација на трудот (MOT), Резолуцијата за Кризата
со вработување на младите: повик за акција и Европската стратегија за паметен, одржлив
и инклузивен раст - Европа 2020.
Со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на
трудот за 2017 година се утврдуваат програмите, мерките и услугите за вработување кои
ќе се спроведат за да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржи
создавање на нови работни места и да се зголеми вработливоста на невработените лица.
Во Оперативниот план за 2017 година, дефинирани се видот на услугите и програмите за
вработување што ќе се имплементираат, целните групи на невработени, потребните финансиски средства и нивните извори, како и институциите надлежни за спроведување. Со
овој план исто така посебен акцент се става на младите невработени лица до 29 години и
со табеларен приказ се дава јасен преглед за учеството на младите лица во секоја од услугите и програмите односно мерките за вработување..
Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување како и претходните така и за 2017 година ги опфаќа следните главни категории на
програми мерки и услуги:38
Развој на претприемништвото (каде што спаѓаат програма за самовработување и програма
за самовработување на лица со инвалидност)
38) Детално елаборрање на секоја од програмите и целите кои се насојува да се постигнат со истите види Оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2017 година,
види - https://goo.gl/Jum5Vc
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Субвенционирано вработување (овде ги издвојуваме: поддршка на растот на микро и мали
претпријатија за создавање на нови работни места, субвенционирано вработување за невработени лица преку ослободување од придонеси/ персонален данок на доход (Проект
“Македонија вработува“),субвенционирано вработување на лица со инвалидност, и др.)
Обука ( постојат повеќе видови на обука кои подетално може да се видат во оперативниот
план од кои ги издвојуваме: Обука кај познат работодавач, Обука на работното место со
субвенционирано вработување, Обука за напредни ИТ вештини, Обука за возачи за Ц, Д и
Е – категорија, Обука за странски јазици со сертификати и др.).
Општинско-корисна работа (Програма за општинско-корисна работа)
Пилот-програми (Развој и имплементација на пилот програми за млади според локалните
потреби)
Услуги за вработување (Помош при барање работа (информации за пазарот на труд, советување и насоки за вработување), Обука за вработување и барање работа, Мотивациони
обуки, Посредување при вработување, Услуги за работодавачи и др.).
Анкета за потреба од вештини на пазарот на труд
Национална стратегија за вработување млади (2016-2025)
Националната стратегија за млади на Р. Македонија 2016-2025 ги поставува основните
принципи и насоки за акција, на сите чинители во општеството, кои ќе водат кон подобрување на социо-економската положба на младите и создавање на средина која ќе им овозможи на младите да ги остваруваат своите права, потреби и интереси. За потребите на
оваа стратегија, терминот млади се однесува на сите лица на возраст од 15 до 29 години.
Во рамките на оваа стратегија ќе дадеме само краток осврт на Тематска област: Вработување и поддршка пред вработување, која е од посебен интерес за нашата студија. Надминувањето на состојбата со висока невработеност кај младите бара системски,
комплементарен и координиран пристап на различни полиња и политики (образование,
труд и социјална заштита) заради комплексноста на факторите кои влијаат на нејзиното
создавање. Како клучни предизвици и како главни проблеми кои го детерминираат нивото
на невработеност кај младите во оваа стратегија се издвојуваат:
l

l
l

l

l

Општа економска состојба во земјата која пред се резултира со недостиг на соодветна
понуда на работни места по обем и квалитет;
Младите не поседуваат компетенции кои се барани на пазарот на трудот;
Краткорочни и изолирани интервенции за надминување на младинската невработеност;
Општа состојба на резигнираност и немотивираност кај младите во процесот на
(само)вработување;
Недоволна поддршка за младинско претприемништво;
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Во согласност со претходно дефинираните предизвици во областа на вработувањето во
стратегијата се дефинираат долгорочни/клучни цели (и понатаму специфични мерки) кои
треба да пристапат кон надминување на овие предизвици:
1) Kреирање на достапни можности за сите млади да се стекнат со компетенции (знаења, ставови, вештини) кои се барани на пазарот на трудот;
2) Промоција на долгорочен и меѓу-секторски пристап во политиките за помош за вработување на млади;
3) Младите како проактивни и креативни партнери во процесот на надминување на невработеноста;
4) Обезбедување на систематска и координирана поддршка за развој на младинско
претприемништво.
Носители на мерките со кои треба да се остварат клучните цели во оваа област се: Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за млади и спорт, Националната агенција за европски образовни програми и
мобилност, Министерството за локална самоуправа и социјалните партнери.
Акциски план за вработување млади лица 2016-2020 година
Со цел да се надмине предизвикот со вработувањето на младите на национално ниво, Владата на Република Македонија и социјалните партнери во соработка со Меѓународната
организација на трудот, изработија Акциски план за вработување на младите 2016-2020
година. Акцискиот план, кој ќе се спроведува до 2020 г. е главно фокусиран на областите
што се клучни за унапредување на вработеноста кај младите
Крајната цел на Националниот Акциски план за вработување млади лица 2020 г. е промовирањето повеќе и подобри работни места за младите мажи и жени.
Како специфични цели на Акцискиот план кој ќе се спроведува до 2020 г. и се главно фокусирани на областите што се клучни за унапредување на вработеноста кај младите се:
l

Подобрување на усогласувањето на понудата на вештини со барањата на пазарот
на трудот (преку развој на сеопфатен систем за предвидување на вештините што ќе
ги обезбеди потребните информации за креирање на политиките, како и за младите
лица при изборот на работата; подобрување на релевантноста на исходите од образованието за барањата на пазарот на трудот; интегрирање на наставата за кариерно
насочување во училишните наставни планови и обезбедување квалитетно кариерно
советување и насочување во клучните моменти во животот на младите луѓе). Оваа
цел има две зацртани цели, имено, зголемување од 20 проценти на бројот на младите
лица на возраст од 15 до 29 години што работат на работни места што се соодветни
на нивните квалификации и намалување од 4 процентни поени на бројот на нискоквалификуваните млади лица.
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l

l

Промовирање на отворањето работни места предводено од приватниот сектор (преку
утврдување пакет од стимулации што вклучуваат: пристап до квалитетни услуги за
вработување за претпријатијата што се вклучени во проекти за развој на инфраструктурата; проширување на постоечкиот систем на даночни олеснувања за унапредување
на вработувањето на младите лица; и проширување на услугите за развој на деловното
работење за зголемување на капацитетот на претпријатијата за пристап до достапните
можности за финансирање). Оваа цел има зацртана цел за зголемување од 5 процентни поени на уделот на младите лица (15-29) што се вработени.
Олеснување на преминот на младите лица на работа (преку надградба на физичките,
човечките и ИКТ ресурсите на АВРМ; приспособување на механизмите за спроведување и буџетските средства за активните политики на пазарот на трудот; развој на
наменски линии на услуги за младите невработени лица, што ја вклучува програмата
Старт за млади; и преку воведување подобри услуги за работодавачите). Во рамките
на оваа цел има две зацртани цели, имено, зголемување од 30 проценти на бројот
на младите невработени лица што имаат пристап до квалитетни услуги за вработување во локалните центри за вработување; и 15 проценти од сите млади лица што
првпат се пријавуваат како невработени добиваат пристап кон наменски услуги.

Временската рамка на Акцискиот план за вработување млади лица е пет години, од 2016
до 2020 година. Вкупниот број на млади луѓе во целната група изнесува приближно
200.000 млади мажи и жени (што е приближно еднакво на 42 проценти од вкупното младо
население на возраст од 15 до 29 години). Вкупниот планиран износ за реализација на Акцискиот план за вработување на млади за периодот 2016-2020 година изнесува 30.950.000
евра.
Во однос на реализацијата на акцискиот план за вработување на млади лица генерален
заклучок во документот каде што се разгледуваа постигнувањата е дека најголемиот дел
од исходите на политиката што биле утврдени во рамките на Акцискиот план за вработување млади лица биле спроведени во согласност со планираното, а неколку од зацртаните
цели биле надминати. Главни постигнувања на Акцискиот план за вработување млади
лица до 2015 г.:39
l

l

l

l

Уделот на младите лица што биле третирани со услуги и програми за вработување
се зголемил четирикратно во споредба со 2011 година;
Уделот на работниците што биле опфатени со инспекции на трудот е речиси половина
од вкупниот број вработени;
Приходите од придонесите за социјално осигурување се зголемувале просечно за 6
проценти годишно;
Бројот на младите лица (15-24) што предвремено го напуштаат образованието се намалил за 15,3 проценти;

39) Види Министерство за труд и социјална политика, Акциски план за вработување млади лица: Преглед на постигнувањата, мај 2015 г., стр. 15-17.
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l

l

l

l

Речиси 57 проценти од младите невработени лица што посетувале некоја од програмите за обука што се нудат од страна на АВРМ биле вработени една година по завршувањето на програмата;
Повеќе од 15.700 ученици добиле услуги за кариерно образование во временската
рамка на Акцискиот план, додека, пак, на приближно 50.000 млади лица им биле
обезбедени информации за пазарот на трудот преку услугите на АВРМ;
Обемот на стимулациите што ги обезбедува Владата за ангажирање на млади луѓе
се зголемил трикратно во споредба со 2011 година, со севкупна инвестиција од 217
милиони денари во 2014 година;
Во периодот од 2011 до 2014 година, речиси 2.500 млади лица добиле пристап до заеми
и грантови за самовработување што биле ставени на располагање од страна на АВРМ.

Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите
Од декадата на Ромите според информациите од веб страницата на Министерство за труд
и социјала се произлезени неколку стратешки документи,40 но во овој дел на кратко ќе
бидат елаборирани документите кои се поврзани со вработување на Ромите и тоа: (1) Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (дел вработување) (2) Национален
акционен план за вработување 2016-2020.
Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (дел вработување)
Главната стратешка определба на стратегијата во делот за вработување е подобрување на
условите и можностите за вработување и намалување на невработеноста ромската заедница
а преку тоа и нејзина интеграција во општествените текови во Република Македонија.
Проблемите и потребите кои се предмет на делување на оваа Стратегија се идентификувани во под-областите: (1) Институционална поддршка за вработување на Ромите и (2)
Зголемување на вработливоста на ромската заедница.
Под-област на делување: Институционална поддршка за вработување на Ромите
Овде како специфична стратешка цел е наведено следното: Да се зголеми бројот на Ромите
евидентирани во АВРМ како и на оние кои се вклучени во активните мерки за вработување
од околу 10 % во 2013 година до најмалку 50% до крајот на 2020 година..
За постигнување на очекуваните резултати предвидени се следните мерки:
1.1. Подобрена информираноста на Ромите во однос на правата и обврските во областа на
вработувањето и можностите за вклучување на пазарот за труд
1.2. Зголемен капацитет за вработување преку обуки, преквалификација, доквалификација
на годишно ниво до 2020 година на најмалку 50 Роми
1.3. Да се зголеми бројот на евидентирани Роми во АВРМ
40) http://www.mtsp.gov.mk/dokumenti-642e295b-69e3-4291-acb1-2ce6beb8cdd8.nspx (прегледано април 2017)
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1.4. Да се зголеми бројот на евидентирани Роми во АВРМ кои се вклучени во активните
мерки на владата;
1.5. Да се вклучат ЕЛС во институционалната поддршка
Под-област на делување: Зголемување на вработливоста на ромската заедница
Специфична стратешка цел e: Да се зголеми вработливоста на ромската заедница преку
креирање и имплементација на стимулативни политики и програми до крајот на 2020.
За постигнување на очекуваните резултати предвидени се следните мерки:
2.1. Зголемена искористеност на програмите за дооформување на образованието на возрасни Роми заради полесен пристап на пазарот на трудот;
2.2. Зголемување на кредитоспособноста на ромската заедница до 2020 година;
2.3. Заживување на Социјалното претприемништво како можност за намалување на невработеноста и сиромаштијата кај Ромите до 2020 година;
2.4. Трансформирање на неформалната економија во формална во обем кој може да се
контролира и е прифатлив за пазарните економии
2.5. Пропорцијална застапеност на Ромите во државната и јавната администрација до 2020
година
Во Стратегијата за Ромите е даден и преглед на вклученоста на Ромите по мерки во 2012
и во 2013 година. Во прилог е табелата за вклученост на Ромите во активните мерки на
владата на РМ за 2013 година.
Табела:
Вклученост на Ромите во
активните мерки на владата на РМ
за 2013 година

Извор: АВРМ,
Стратегија за Роми
на Република Македонија
2014-2020
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Според податоците во 2013 година во активните мерки за вработување на РМ биле
вклучени вкупно 612 Роми и тоа претставува зголемување во однос на претходната година
(578 Роми вклучени во мерките во 2012 година). Во отсуство на други дополнителни податоци можеме да заклучиме дека Ромите иако во помал број, сепак се вклучени во повеќето од мерките.41
Национален акционен план за вработување 2016-2020
Во националниот акционен план за вработување42 во вид на матрица се разработени мерките, резултатите, индикаторите, таргетот, буџетот, надлежните институции, за постигнување на главната стратешка цел, Зголемени можности за вработување на Ромите на
достоинствени работни места преку следните два исходи:
1. Подобрен пристап за Ромите до Владините програми за вработување до 2020, посебно
за Ромките
Овде се предвидени неколку мерки, активности за постигнување на предвидените резултати:
1.1.1.Организирање на обуки за вработените во Центрите за вработување за давање на
помош на невработени Роми при барање на работа
1.2.1 Развивање на програми за професионално советување и програми за менторство за
Ромите
1.2.2. Организирање на информативни средби си невработените Роми за промоција на
можности за вработување на Ромите на локално ниво
1.2.3.Споделување на информации на социјалните мрежи и веб портали за можностите за
вработување за Ромите
1.3.1.Спроведување на програми за професионално обучување на лица (вклучително и
Роми) за квалификации за занимања кои се побарувани на пазарот на труд
2. Повисок приход и одржливи вработувања за Ромите до 2020, посебно за Ромките
За постигнување на предвидените резултати предвидени се следните мерки/активности:
2.1.1.Развивање на мерки за поттикнување на работодавачите да вработуваат Роми преку
субвенционирано вработување
2.1.2.Организирање на информативни средби со потенцијалните работодавачи
2.1.3. Развивање на програма за практиканство на Роми со ССС и високо образование во
реномирани компании
2.2.1. Вклучување на Роми во програми за самовработување
41) Види подетално: Стратегија за Ромите во Република Македонија 2014-2020
42) Види подетално: МТСП – Документи кои произлегуваат од декадата на Ромите, Национален акционен план за
вработување 2016-2020 линк - http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dekada/28.7_NAP%20za%20vrabotuvanje_2016x.pdf
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2.2.2.Организирање на обуки за развој на бизнис план
2.3.1.Организирање на информативни средби со Роми претприемачи
2.3.2. Креирање и организирање на обуки со цел градење на капацитети кај Роми претприемачи за користење на микро – кредити
2.4.1. Креирање на Комуникациски планови за соодветно информирање на Ромите за идентификување и разрешување на случаите на дискриминација
2.4.2 Спроведување на информативни средби со Роми на тема идентификување и пријавување на случаите на дискриминација
2.4.3. Споделување на информации преку социјалните мрежи и/или инфо- портали
2.4.4. Спроведување на обуки за борба против дискриминацијата за давателите на социоекономски услуги
2.4.5 Спроведување на кампања за надминување на предизвиците, стереотипите и дискриминацијата со која се соочуваат Ромите во пристапот на пазарот на трудот
2.4.6 Спроведување на истражување /социјално мапирање за состојбата со регистрацијата
на Ромите во АВРМ (активни/ пасивни баратели) во мин 10 градови
2.4.7. Градење на капацитети,, Хоризонтална координација и сензибилизација на контакт
лицата од Центрите за вработување и ЦСР, за работа со клиенти во областа на вработувањето и социјалната заштита
2.5.1.Поддршка при вработувањето на Роми во централната државна администрација преку
осигурување на транспарентноста во процесите на вработување на етничките малцинства
2.5.2 Поддршка при вработувањето на Роми во структурите на локалната јавна администрација преку промовирање на можностите и подигнување на свеста кај населението
Застапеност на Ромите во политиките за претприемништво, самовработување и
кредитирање и јазот во политиките43
Анализата на претприемништвото кај Ромите и другоста, на ЦЕА (2016) дава детален преглед базиран на примарно истражување за вклученоста на потенцијалните и постоечките
претприемачи од ромска националност во мерките за само-вработување, вработување и
унапредување на вработливоста.44
Според податоците на АВРМ во периодот од 2013 до 201645 преку програмите за самовработување спроведувани од АВРМ аплицирале 802 лица од Ромска националност. Меѓутоа
со стапка на преодност е под 30% на лица кои потпишале договори од вкупниот број на
Роми46 кои поднеле барање за користење на мерките и програмите на самовработување
43) Документ за политики: претпримништво за надминување на “другоста”: Фокус на Ромите претрпимачи, ЦЕА, 2017
44) Види повеќе во Анализа на политиките за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кај Ромите, Селмани, Николов, 2017, ЦЕА ИРИЗ
45) Податоци до средина на 2016
46) Стапката на предност на потпишани договори во однос на поднесени барање по националност не се добиени
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и кредитирање, а во просек во последните три години преку АВРМ случувани се договори
со 80 лица Роми по година.

График:
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, со мерката Услуги за активирање на поединци изложени на ризик од социјално
исклучување 83 Роми биле вработени, а обучени биле 992 Роми.
График: Роми во програмите за
развој на претприемништво –
самовработување 2013-2016

Извор: Податоци добиени од АВРМ,
пресметки на авторите

Од одговорите од теренската анализа спроведена кај 225 испитаници47 (во истата анализа,
од кои по половина Роми, и половина не-Роми вклучувајќи и потенцијални се уште не47) 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.

31
31

формални и формално регистрирани правни лица), на прашањето дали користеле некоја
од активните мерки и програми само 16% одговориле потврдно, додека останатите 84%
не ги користеле. Како главна причина зошто не се обиделе да ги користат било која мерка
најголем дел (36,6%) главна причина ја навеле незаинтересираноста за истата, 18,3% навеле дека причината е дека програмите и мерките фаворизираат одредена група на луѓе,
додека 16% од претприемачите не аплицирале за користење на програмите и мерките поради тоа што сметаат дека програмите и мерките не се адекватни. Од лицата кои изјавиле
дека не биде информирани најголем процент се Роми испитаници.
Од прашалникот преку кој интервјуиравме Роми и Не-Роми на прашањето дали користеле
некоја од активните мерки и програми само 3% од испитаниците Роми одговориле дека се
вклучени во користење на некоја од програмите. Додека, кај останатите етнички заедници
процентот се движи од 20% до 25%. Лицата од Ромска етничка припадност 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%. Речиси истата перцепција преовладува на сите
испитаници без разлика на етникум.
Само 15,7% од анкетираните искористиле некоја од мерките предвидени за развој на претприемништвото. Според добиените податоци од лица кои ги искористиле односно користат
некоја од мерките, 57,1% се Македонци, 11,4% се Албанци, 2,84% се Турци и 28,5% се Роми.

График:
Искористеност на мерки
и програми

Извор: податоци од теренско
истражување

Од политиките наменети за развој на претприемништвото меѓу испитаниците најчесто користена е програмата за Развој на претприемништво,48 веднаш потоа следува програмата
48) Оваа програма ги вклучува под-програмата за самовработување и под-програмата за самовработување на лица
со инвалидност;
49) Оваа програма ги вклучува под-програмите 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.
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за Субвенционирани работни места,49 а најмалку искористена е програмата за Услуги за
вработување.50 Кај ромската етничка заедница најчесто е користена програмата за развој
на претприемништвото, додека кај останатите етнички заедници најчесто користена е програмата за субвенционирани работни места, што укажува на интересот, а и афинитетот за
претприемништво.
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.
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% користењето на мерките придонело до подобрување на социо-економската
состојба. Ова укажува дека корисниците на било која од мерките за унапредување на вработувањето во поголема мера се перципираат како позитивни посебно во делот на формализирање на деловните активности 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. Па оттука, ова е индикатор за преиспитување на постоечките мерки и потреба за развивање на различен систем
и критериуми за подобност за поголема вклученост, притоа земајќи ги во предвид социоекономските и културолошките карактеристики на целната група.
Од севкупните податоци генералниот заклучок се дека перцепциите на претприемачите
за моменталните политики е дека програмите и мерките не придонеле доволно врз развојот на претприемништвото кај Ромите, ниту пак за нивно унапредено социо-економско
вклучување. Гледано по етникуми само кај македонската заедница има позитивна перцепција за позитивно влијание на политиките врз развојот на претприемништвото.51
Профил на потребите и перцепциите на млади невработени
Понуда на пазарот на трудот – млади невработени Роми
Во процесот на утврдување на карактеристиките на младите невработени Роми направени
се вкупно 85 интервјуа од сите четири ЕЛС опфатени со оваа анализа, при тоа опфаќајќи
рамномерна распределба на лица од двата пола и од сите општини, но и обидувајќи се да
се опфатат и повеќе лица со различна возрасна структура и образовен профил.

50) 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.
51) http://cea.org.mk/dokument-za-politiki-pretpriemnishtvoto-za-nadminuvane-na-drugosta-fokus-na-romite-pretpriemachi/
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Табела: Возрасна структура на примерок
ЕЛС
ТЕТОВО
БИТОЛА
КОЧАНИ
СКОПЈЕ
ВКУПНО

18-20
3
1
10
11
25

21-24
10
6
5
9
30

25-27
2
4
4
1
11

28-30
6
2
2
0
10

31-35
3
6
0
0
9

ВКУПНО
24
19
21
21
85

Извор: Теренско истражување

Најголем дел од интервјуираните млади од регионот опфатени со оваа анализа се од урбани средини, и поголем дел се од женски пол, односно, 46 лица (54%) се од женски пол
додека 39 (46%) се машки пол, сите се од ромска национална припадност. Од опфатениот
примерок најголем дел од интервјуираните лица се со завршено средно и основно образование и тоа, 45 лица (53% од испитаните) се со средно образование, а додека 23 лица
(27% од испитаните) се со завршено основно образование, 10 лица се со незавршено основно образование (12%), додека останатите 7 се лица со завршено вишо (2%) односно високо образование (6%).

График:
Структура на испитаници
по образование

Извор:
Спроведени интервјуа, примерок

Поголем дел (34%) од интервјуираните лица се евидентирани во националната агенција за
вработување на РМ како баратели на работа,52 26% од интервјуираните лица не се евидентирани во агенцијата како баратели на работа, 21% повремено работат но, немаат постојан
работен ангажман, 16% се се уште во образовниот процес и не се формално вработени.
52) http://www.avrm.gov.mk/voveduvanje-vo-evidencija.nspx
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График:
Статус на вработеност/
невработеност
Извор: Спроведени
интервјуа, примерок

Карактеристики и перцепции на младите невработени
Образование и работно искуство
Формално образование - Доминантен дел од невработените лица кои се испитани, се лицата со средно образование и тоа 45 лица или 53% се со средно образование додека “само”
5 лица или 6% од испитаниците се лица со завршено високо образование. Најголем дел
од невработените млади лица Роми, со средно образование се лица со средно-стручно образование, и тоа три годишно (8% од вкупниот број) и четири годишно образование (40%
од вкупниот број), додека 5% имаат средно општо (гимназиско) образование. Останатите
лица се со основно образование (27%) или пак лица кои немаат завршено основно образование (12%), каде значајно голем удел заземаат жените.
Од лицата кои се интервјуирани, а кои имаат средна стручна подготовка, се јавуваат лица
од различни области но, најголема зачестеност се јавува на млади лица со средно – стручно
медицинско, машинско, заботехничко, сообраќајна струка и шпедиција, економска струка
(меѓутоа и дел одбиле да дадат конкретен одговор за струката).
Значајно е да се напомене дека интерес за завршување на формално образование како што
е основно и средно образование се појави како потреба кај младите, посебно кај припадничките од женскиот пол, кои поради различни причини не завршиле основно образование,
а се свесни за потребата од формално образование и се потенцијално заинтересирани за
повторно вклучување во образовниот систем доколку се запознаат со можностите и им се
овозможи поддршка.
График:
Најчести струки од
средна стручна спрема

Извор:
Спроведени интервјуа
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Неформално образование како форма на доживотно учење може да има значителен придонес и да ги дополни бенефитите од формалното образование. Речиси сите испитаници
без разлика на пол, возраст или степен на (формално) образование сметаат дека дополнителна обука преку неформално образование им е потребна со цел да се зголемат можностите за да вработат или само-вработат. Со посебен акцент на потребата за обука се
забележува за изучување на некаков вид на“занает” односно вокација. Најголем дел од
испитаниците сметаат дека практично учење, преку “чиракување” е најадекватен пристап
за стекнување на дополнителни технички вештини.
График:
Обуки кои младите
Роми сметаат дека
им се потребни

Извор: Спроведени интервјуа

Извор: Спроведени интервјуа
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Невработеноста и образованието
Во основа повисокото образование (треба да) создава поволности за лицата кои бараат работа
за полесно да се вработат со “добра” плата, бидејќи за приватниот сектор тоа лице носи очекувана корист - поголема продуктивност, а за општеството поголеми стапки на раст како и
други дополнителни ефекти поврзани со пообразувана популација.53 Според последната направена најобемна регионална статистика конкретно за Ромите во Македонија во 2011 година
(УН, ЕУ, СБ) видливо е дека ромското население има понизок просек на ниво на формално образование во споредба со неромската популација. Па оттука и една од причините за релативно
слабите можности за вработување на Ромите е и нивното пониско ниво на образование. Разликите меѓу ромското и не-ромското население се видливи во учеството во образовниот систем
кај младите (20-24). Неромската популација е повеќекратно вклучена во образованието во споредба со Ромите, што има удел и во ниското учество во терцијарното (високо) образование.
График:
Стапки на учество
во образование,
Роми наспроти не Роми
Извор: Анкета на СБ, ЕУ и ОН, 2011,
за Македонија

Во однос на формалното образование најголемиот дел од испитаниците во млади Роми
кои се опфатени со оваа анализа сметаат дека најмалку средно стручно образование е потребно за да се најде пристојна работа, а истовремено и најголем дел сметаат дека завршување на високо образование е најкорисно, следено по средно образование со цел да
се најде работа (како формален степен на образование). Често објаснување на разликата
меѓу ромското и не-ромското население во однос на учеството на пазарот на трудот се
однесува на нивото на образование.54
Најголем процент и тоа 89% од невработените Роми кои се во евиденцијата на националната агенција за вработување (регионални центри) во општините кои се разгледуваат, се
без образование или се со основно образование, кој процент достига и 92% кај жените
Ромки. Овој процент на степен на образование кај невработените млади Роми се разликува
од примерокот во оваа анализа, поради дизајнот кој имаше за цел да се опфатат различни
категории на лица (по образовна структура) од една страна, од друга страна опфатени и
лица кои не се евидентирани во агенцијата за вработување како невработени, меѓутоа понискиот степен на образование, е посебно истакнат кај женската ромска популација и се
потврдува и во овој примерок. Истовремено, бројот на лица со завршено високо образование (терцијарно) а кои се невработени млади Роми е многу мал.
53) Сианеси и Ван Ринен, 2003
54) Програмата за развој на ОН (2002) и Иванов и др. (2006), како и Политики за претпримништво и другоста кај
Ромите, ЦЕА (2017)
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График:
Структура на невработени
Роми според образование

Извор: АВРМ, за 2/2017,
евидентирани невработени

Работно искуство
Од вкупниот број на интервјуирани лица, 7 лица (8%) во минатото имале засновано формален работен однос, додека 29 имале неформално / повремено работно искуство (34%),
дел работеле сезонска работа (18%) (дома или во странство), додека 12 лица (14%) немаат
никакво работно искуство, 26% имаат само практикантско искуство (платено или неплатено).
Гледано по пол, значајни разлики постојат кај формалното вработување во минатото, каде
најголем дел од интервјуираните лица со формално вработување се жени. Од лицата кои
немаат никакво работно искуство 2/3 се жени, жените исто така со поголем процент учествуваат и во онаа група кои имаат практикантско искуство, додека пак мажите доминираат
во делот на лица кои изјавиле дека имаат искуство како сезонски работници (93% од оние
лица кои работеле сезонска работа се мажи).
График:
Претходно работно искуство
на интервјуираните лица
- мажи бела боја
- жени зелена боја
Извор: Спроведени интервјуа
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Најголемиот дел од испитаниците (53%) имаат помалку од една година работно искуство
(без разлика дали станува збор за формално вработување или повремено вработување
како и практична работа). 13% имаат неколкугодишно искуство, додека 16% и повеќе од
пет години искуство. Од лицата со формално работно искуство најголем дел се лица кои
работеле во текстилна индустрија, здравствена и социјална заштита, сектор комунални
услуги, додека од оние кои се со работно искуство преку неформално / повремено вработување истото е стекнато најчесто во секторот трговија на мало, давање домашни услуги
и работа во градежништво. Сезонската работа како искуство е присутна главно кај припадници од машкиот пол и тоа главно во секторот градежништво, земјоделство, производство на мебел, трговија (големо и мало). Практиканството како искуство се јавува во
поголем број на сектори/области како здравство, образование, администрација, услуги,
градежништво и така натаму.
График:
Времетраење на работно
искуство на интервјуираните
лица

Извор: Спроведени интервјуа

Од оние лица кои имале засновано формален работен однос (во минатото) а сега се невработени, најголем дел се со искуство до 1 година додека помал број со подолго искуство.
Оние лица кои имаат искуство во форма на неформално или привремено вработување во
изминатиот период, се истакнува искуство во секторот земјоделство, градежништво и трговија. Од оние лица пак со сезонско работно искуство (без разлика во странство и дома),
најчесто е повторно во секторот земјоделство, градежништво, но и во секторот угостителство, и други услуги.
Од вкупниот број на испитани лица, најголем дел по завршувањето на образованието, според нивните видувања, активно барале работа или работеле (41% и 16% соодветно). Помал
процент биле неплатени фамилијарни работници или работеле домашна работа (17%) исто
така (7%) биле само-вработени или пак не барале работа. Од оние лица кои работеле домашна работа или неплатена фамилијарна работа најголем дел се лица со завршено основно образование. 40% од лицата додека учеле биле работно ангажирани, и тоа најчесто
како дел од пракса (дел од средно стручно образование) или како општи работници во
градежништво, хигиеничарски услуги, угостителство, или пак волонтери во граѓански сектор.
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Просечен паричен надомест од минато работно искуство
Просечниот месечен надомест кои го добивале испитаниците во најголем дел (без разлика
на степенот на образование) и искуството изнесувал најчесто до шест илјади денари (54%),
додека при формална работа истиот изнесувал најмногу до десет илјади денари. Кај помала група од интервјуираните лица со завршено средно стручно образование се јавуваат
случаи со повисоки надоместоци но при подолго работно искуство(повеќе од 3 години).
Во просек 54% не добивале повисок надомест од шест илјади денари, 31% добивале надоместок помеѓу шест и десет илјади денари, и 12% добивање надоместок и до петнаесет
илјади денари.
График:
Споредба на очекувана нето
и минимална плата
на испитаниците

Извор: Спроведени интервјуа,
и Завод за статистика

Очигледна е разликата помеѓу нискиот просек на исплатени средства кај примерокот споредено со националниот пресек на нето плати кој во јануари 2017 година изнесувал 22.750
денари,55 како и очекуваната (заслужена) просечна плата (надоместок) и минималната
плата за која би работеле младите невработени Роми.
Имено, во просек младите Роми сметаат дека реалниот нето надоместок кој треба да го
добиваат е околу шеснаесет илјади денари, додека просечната минимална сума за која би
работеле е десет илјади и осумстотини денари, што е блиску до минималната утврдена
плата (законски утврдена). Колку за споредба во просек интервјуираните лица очекуваат
надоместок на месец во висина од 70% од националниот просек, додека пак би работеле
и за најмалку 68% од очекуваното односно за помалку од половина од националниот просек. Разликата помеѓу очекуваниот надоместок и минималниот месечен надомест за кој
би работеле, според интервјуираните, исто така бележи разлика и помеѓу женскиот пол и
машкиот пол. Младите невработени жени Ромки очекуваат во просек 33% понизок месечен
надомест во споредба со машкиот пол, а исто така и би работеле во просек за 16% понизок
минимален месечен надомест.

55) Види соопштение на Државен завод за статистика, 2007 год. - http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=14
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График:
Структура по пол очекувана
наспроти минимална плата кај
интервјуираните лица

Извор: Спроведени интервјуа

Период на невработеност
Најголем дел од невработените (59%) бараат работа повеќе од три година, посебно лицата
со основно и средно стручно образование. Должината на времето во кое бараат работа
невработените не е дефинирано по степенот на образование, посебно ако се има во предвид дека најголемиот број на невработени се со средно и основно образование.
График:
Период на невработеност
кај интервјуираните лица

Извор: Спроведени интервјуа

Потребни квалитети и вештини
Самооценка за степенот на вештини
Во однос на сопственото видување за степенот на поседување на дополнителни вештини,
надвор од формалното образование, и тоа познавање на странски јазик, работа со
компјутери, и поседување на технички вештини, кај интервјуираните лица, се истакнуваат
одговорите без познавања или основни познавања.
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Имено најголем дел од нив сметаат дека имаат основно ниво на познавање на сите вештини кои се наведени, нешто помал дел средно ниво или пак немаат никакво познавање,
додека многу мал дел од испитаниците сметаат дека имаат високо ниво на поседување на
дополнителните вештини, посебно се истакнува дека лицата кои одговориле во најголем
дел сметаат дека немаат никакви познавања на технички вештини. Сепак во текот на интервјуата на дополнителното прашање за компјутерски вештини и степенот на познавање
на работа на компјутер во смисол на владеење на офис56 изјавуваа дека немаат никакви
познавања.

График:
Ниво и тип на познавање вештини

Извор: Спроведени интервјуа

Перцепција на младите за најважните квалитети и вештини за вработување
Според перцепцијата на младите при рангирање од три до еден за најважните квалитети
за наоѓање на работа, во сите категории (без разлика на степенот на образование) младите
сметаат дека е потребно пред се 1) завршено високо образование како примарен квалитет
кои треба да го имаат младите за да најдат работа (33% од сите го рангираат овој квалитет
од сите опции со најголем ранг), 2) личните познанства на луѓе кои можат да помогнат
“врски”, 3) и како трета карактеристика најмногу се истакнува работата во тим. Додека со
помала фреквенција останатите квалификации (научна/техничка квалификација, општо
образование, и др.).
56) Основно познавање на Microsoft Office како Word, Excel итн.
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График:
Фреквенција на три најкорисни
квалитети за работа

Извор: Спроведени интервјуа

Според перцепцијата за најкорисен квалитет или вештина, по дадена оценка/вредност
(три најкорисно, два помалку корисно, и еден корисно) најкорисна вештина или квалитет
повторно е завршување на високо образование, познавање на луѓе кои можат да помогнат,
способност за работа во тим и завршена пракса или соодветен тренинг.
График:
Фреквенција и вредност на
најкорисни квалитети за работа

Извор: Спроведени интервјуа

Тип на работа која ја бараат невработените
При спроведените интервјуа со невработените млади Роми од дадените општини, на прашањето каква работа бараат, најмногу се истакнуваат барањата за физичка работа. Дополнително кај лицата кои имаат стручно средно или високо образование се јавуваат и
барања за професионална работа во зависност од видот на завршено образование пр. административна работа, фармацевтски техничар, медицинска сестра, и сл. Но, сепак значајна група на средно образовани лица и лица со основно образование кои бараат и би
работеле физичка работа, или лица кои наведуваат дека би работеле “било каква работа”
без да дефинираат каква работа бараат.
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График:
Во идеални услови каде би сакале
да градите кариера

Извор: Спроведени интервјуа

Посакувано работно место
Од оние лица со завршено средно образование, кои се испитани, а кои изјавиле дека немаат до сега работно искуство (ниту формално, ниту неформално), на прашањето каде би
сакале/во кој сектор да се вработат, најмногу се истакнуваат одговорите кои не дефинираат конкретно односно “било што”, a помал дел го наведуваат пак секторот кој соодветствува со средната стручна спрема.
Она што дава добар сигнал кај невработените лица е дека овие лица идеалната работа ја
гледаат во најголем дел во отворање на сопствен бизнис (27%), исто така голем дел преферираат работа во администрација (23%), а помал дел (18%) идеалната работа ја гледаат
во вработување во приватниот сектор, (или странски фирми 17%), дополнително со по 6%
од испитаните лица идеална работа гледаат во работа во (постоечки) семеен бизнис и 5%
во граѓански сектор.
мажи
График:
Во идеални услови каде би сакале
да градите кариера,
структура по пол

жени

Извор: Спроведени интервјуа
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Ако се издвојат испитаниците од машки и женски пол, доминантно 35% од машкиот пол
идеално би сакале да имаат сопствен бизнис или да работата во државна администрација,
додека женскиот пол 27% би работеле во приватниот сектор, 22% идеално би работеле во
јавен сектор (државна администрација) додека 19% би сакале сопствен бизнис.
Перцепција за причини за невработеност
Од сите испитаници главни причини кои ги наведуваат зошто не можат уште да најдат работа, најмногу се истакнува одговорот дека нивото на образование (формално и неформално) е најчесто наведувана причина за невработеност кај младите Роми (33%), потоа
немање на слободни работни места во согласност со квалификациите или не можат да
најдат соодветна работа (19%), додека 10% изјавиле дека етничката припадност е
пречка/причина за невработеност.
Чест дополнителен коментар на даденото прашање се наведува и перцепцијата дека причини за невработеност се и политизација на системот, како и потреба од “врски” и луѓе за
наоѓање на работа.
График:
Главна причина за невработеност

Извор: Спроведени интервјуа

На прашањето за главната пречка пак за (не) наоѓање на работа, повторно најчест одговор
е недостаток на образование или адекватно образование (25%), потоа недостаток на работно искуство (22%), постоење на дискриминаторски политики (15%), и недостаток на соодветни можности за вработување на младите (14%).
График:
Главна пречка поради која не можете
да најдете работа

Извор: Спроведени интервјуа
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Проактивност и користење на методи за барање на работа
На прашањето за тоа кои конкретни чекори сте ги преземале за да најдете работа или да
започнете соодветен бизнис, најголем дел од дури 33% испитаници, единствен начин на
идентификување на работна позиција ја навеле барање помош од пријатели или познаници, 28% единствено преку евиденција во АВРМ, 13% лица изјавиле дека го прават тоа
директно преку поднесување на пријавување кај работодавачите, или пријавување по
објавен оглас, проверување на интернет страниците, следење на огласи, додека 15%
изјавиле дека не прават ништо. Ова укажува на потребата од унапредување на вештините
на луѓето во изнаоѓање и користење на различни и повеќе канали за само-промовирање
и барање на работа.
График:
На колку места сте аплицирале
за работа

Извор: Спроведени интервјуа

Најголем дел од лицата кои иако бараат работа повеќе од една година речиси и не поднеле
барања за вработување, односно најголем дел поденеле најмногу до три барања додека
помал дел поднеле повеќе од три барање. Ситуацијата со формално присуство на интервју
е речиси идентична како и со барањата за работа, бројот на присуство на интервјуа е зависен од бројот на поднесени барања што значи дека, ниската проактивност на невработените лица преку формален пристап на испраќање на барања за работа не е доволно
искористен. Бидејќи барањето на работа преку пријавување и користење на различни канали на работа бара активност, одговорите на прашањето на колку директни средби и интервјуа биле, е речиси незначајно и само неколку лица навеле дека воопшто биле на
интервју или пак во исклучителни ситуации биле до три пати на интервју кај работодавец.
Причината може да биде најразлична и од незнаење како да се постапи по истото или пак
поради пасивност кај неработените, што укажува на потребата за информирање на лицата
за методи и канали за барање на работа, поднесување на барања за работа, како преку
отворени активни огласи но, и преку директна комуникација со потенцијален работодавец.
Подготвеност за унапредување на вештините за вработување преку учење
Најголем дел од испитаниците и тоа повеќе од 91% (77 од 85 лице) се заинтересирани да
посетуваат обука и тоа примарно за 1) започнување на сопствен бизнис и можности за изнаоѓање на извори за финансирање, 2) обуки за вештини за барање работа и социјални
вештини 3) изучување на јазици 4) обуки за подготовка на бизнис план и претприемачки
вештини и др., додека само 9% не се заинтересирани да посетуваат обуки, а главна при-

46

чина е немање време, неможноста да бидат отсутни од семејството или поради тоа што
сметаат дека нема да им биде од корист.
Најголем дел од испитаниците кои во минатото посетувале некаков вид на обука, како дел
од неформално образование, сметаат дека изминатите обуки се многу или донекаде корисни, а помал дел сметаат дека не знаат, не се корисни или пак досега не посетувале
ваков тип на обуки.
График:
Област на потребна
обука

Извор: Спроведени интервјуа

На прашањето дали некој од нив би се обиделе да заработуваат преку работа преку интернет најголем дел одговориле дека не сакаат, и немаат доверба во таков тип на работа,
додека многу помал дел би се обиделе но, немаат познавања за истото.
Подготвеност за практиканство за унапредување на вработувањето
Најголем дел од невработените лица кои се испитани (95% или 79 лица) се заинтересирани
за практиканство во правните субјекти во регионот/околината, додека 5% (4 лица) не се
заинтересирани и не сакаат да работат како практиканти. Од овие лица кои одбиваат практиканство во најголем дел со завршено средно образование, и најголем дел од машки пол
кои сметаат дека праксата не им е потребна бидејќи имаат веќе искуство во даден занает.
Оние лица кои се заинтересирани за практиканство, 72% се заинтересирани за практиканство без разлика на времетраењето на периодот, 11% се заинтересирани само доколку истото трае до 1 месец, а 16% до најмногу три месеци. Значајно разлики во времето на траење
на практиканство нема ниту по однос на степен на образование ниту по пол.
Запознаеност со националниот систем за поддршка на пазар на труд
Најголем дел од испитаните на прашањето дали некогаш добиле совет или помош од АВРМ
во однос на вработување, најголем дел од испитаниците одговориле дека не добиле помош
и тоа 78%. Останатите навеле дека добиле или користеле помош преку националните политики за вработување и тоа 5% одговориле дека добиле совет како да барат работа, 6%
како да ги искористат мерките за вработување, и дополнителни 11% навеле повеќе видови
на помош со наведување на барем два типа на асистенција и тоа вклучувајќи, информации
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за слободни работни места, совети за барање работа, искористување на мерки за вработување, посета на обуки.
Повеќе од половина од испитаниците одговориле дека не се запознаени со активните
мерки за вработување (54%), а половина се запознаени со мерките. Од сите испитаници
9% одговориле дека се запознаени и сакат да ги користат и 5% од сите испитаници се запознаени но, не сакаат да ги користат истите. 76% од интервјуираните не познаваат лица
кои ги искористиле мерките за вработување, додека 24% (од вкупно 85 лица) познаваат
лица кои ги искористиле/користат мерките за вработување, и тоа 2/3 кои се вработиле, а
1/3 од оние кои одговориле дека познаваат лица кои ги користат мерките се за лица кои
ги користат мерките за само вработување односно отворање на сопствен бизнис. Не постои
значајна разлика во однос на степенот на информираност на лицата по географска распределба, односно во сите општини поголемениот дел од интервјуираните лица не се запознаени со можностите од националните мерки, меѓутоа во Скопје нема лице кое знае за
мерките а, не би ги користел, додека пак во Кочани оваа категорија на одговори е најголема во апсолутен број споредена со останатите општини.
График:
Запознаеност со националните
мерки за вработување

Извор: Спроведени интервјуа

График:
Дали знаете некој што се вработил
како резултат на мерките

Извор: Спроведени интервјуа
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График:
Дали некогаш сте добиле совет
или помош од АВРМ

Извор: Спроведени интервјуа

Перцепција на младите за локални политики за вработување
Според перцепцијата на младите невработените на ниво на ЕЛС, на прашањето Дали општината помага на невработените во изнаоѓање фирми со кои би се ‘споиле’ или Дали општината се грижи, младите невработени да ги зголемат своите капацитети и полесно да
најдат работа, речиси сите одговараат дека општините не се грижат за вработливоста на
младите невработени. Имено, за првото прашање негативно (или не знам) одговориле
86%, а за второто 83% од испитаниците. Позитивни одговори за првото прашање има
најмногу кај испитаниците од Тетово и Битола, (со пет односно четири позитивни одговори
– да, ретко), додека на второто прашање има најмногу позитивни одговори кај испитаниците од Град Скопје (четири позитивни одговори – да ретко). Ова укажува на ниското ниво
на активности на ЕЛС во делот на активност за намалување на невработеноста преку соработка со деловниот сектор и во делот на едукација (формална и неформална).
График:
Дали ЕЛС се грижи за младите
невработени

Извор: Спроведени интервјуа
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Профил на просечно невработено младо лице од Ромска припадност
Машки пол

Женски пол

Невработен маж е на возраст од 21-24 години

Невработена жена на возраст од 18-24
години

Живее во урбана средина во 5 - члено
(или поголемо) семејство од кои 4ца се
невработени

Живее во урбана средина во 5 или повеќечлено
семејство од кои барем 4 се невработени

Средно стручно образование или основно
образование

Средно образование - стручно или основно
образование

Без формално работно искуство но
повремено работи, сезонски работник

Без формално искуство, но посетува
пракса/чиракување во сектор услуги: фризер,
шнајдер, шминкер и сл.

Неформално искуство од 1 до три години во
секторот трговија, градежништво,
земјоделство

Искуство во секторот текстил, трговија,
образование од помалку од 1 година

Со просечен месечен надомест до 6 или 10
илјади денари

Со просечен надомест до 6 илјади денари
Чека вработување повеќе од 3 години

Чека вработување повеќе од 3 години

Активно бара работа повеќе од последната
година

Активно бара работа повеќе од 1 година а
помалку од 3 години

Би била заинтересирана за заврши еден
повисок степен на образование но нема
информација како или да се обучи за дадена
услуга – занает.

Би бил заинтересиран за заврши еден повисок
степен на образование од досегашниот или
да се обучи за сопствен претприемачки
подвиг.

Не е сигурна дека во моментот поседува
вештини да се вработи/започне сопствен
деловен подвиг

Посакувана работа/преферира: сопствен
бизнис или вработување во јавен сектор
Перцепција за причина за невработеност:
недостаток на образование, немање на
квалификации и услови, ниски плати и
немање слободни работни места

Посакувана работа: јавен сектор или
приватен сектор
Перцепција за причина за невработеност:
недостаток на образование, немање на
квалификации и услови, ниски плати и
немање слободни работни места

Методи за барање на работа:пријатели,
пријава во АВРМ или ништо. најчесто
поднесен број на 3 барања за работа
Не е запознаен или делумно запознаен со
активните мерки за вработување

Методи за барање на работа:пријатели,
пријава во АВРМ или ништо. најчесто
поднесен број на 0 барања за работа

Подготвен за практикантство од 1 до
најмногу 3 месеци

Запознаена со активните мерки за
вработување
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Подготвен да работи за најмалку 70% од
националниот просечен минимален месечен
надоместок, а смета дека реално вреди да
биде платен околу 70% од националниот
просек на месечен надомест.

Не е подготвена да се пресели, не би
патувала и за кратки обуки
Подготвена за практикантство без разлика
на времетраење
Подготвена да работи за 16%-25% помалку
месечен надоместок од машкиот пол за
истата работа
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Заклучни согледувања
Интересот и предизвиците на младите невработени Роми за поголема вклученост на пазарот на труд
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Стапката на невработеност на младите лица во Македонија е околу 50%. Стапката на
вработеност кај младите лица е ниска: само 15% од младите на возраст 15-24 години
се вработени. Околу 80% од невработеноста е долгорочна (дури и кај младите лица).
Ромите како етничка заедница, се соочуваат со двојно повисока стапка на невработеност од онаа на не-ромското население. Стапката на невработеност кај Ромите е
53% додека кај не-ромското население стапката на невработеност е речиси половина
т.е. 27% (во 2011). Кај женската популација стапката на невработеност е уште поизразена и тоа со 70% кај Ромките, а 35% кај жените не-Ромки.
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 анкета
од 2011 година стапката на зачестеност на неформално вработување (informal employment incidence)57 кај Ромите во Македонија е 64%, додека 25% кај не-Ромите.
Процентот на Роми кои се само-вработени (во сопствен бизнис) како процент од
вкупниот број на Роми во Македонија е 4%, додека кај не-Ромите во Македонија тоа
изнесува 10%.
Ромското население има понизок просек на стекнато формално образование во споредба со неромската популација. Па оттука и една од причините за релативно слабите
можности за вработување на Ромите е и пониското ниво на образование.
Во процесот на утврдување на карактеристиките на младите невработени Роми во општините Кочани, Тетово, Битола и Град Скопје направени се вкупно 85 интервју од сите
четири општини, опфатена е рамномерен распределба на лица од двата пола од сите
општини, лица со различна возрасна структура во рамките на возраст од 18-35 години.
Најголем процент и тоа 89% од невработените Роми кои се во евиденцијата на националната агенција за вработување (регионални центри) во општините кои се разгледуваат, се без образование или се со основно образование, овој процент достига
92% кај жените Ромки.
Доминантен дел од невработените лица кои се испитани се лицата со завршено
средно образование и тоа 53% се со средно образование додека “само” 5 лица или
6% од испитаниците се лица со високо образование.
Најголем дел од невработените млади лица со средно образование се лица со средно
стручно образование, и тоа три годишно (8% од вкупниот број) или четири годишно
образование (40% од вкупниот број), додека 5% имаат средно општо образование.
Останатите лица пак се со основно образование (27%) или пак лица кои немаат завршено основно образование (12%), (значајно голем удел на жените Ромки ).

57) Share of employed people who do not have a written contract
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Потребата на завршување на формално образование како што е основно и средно
образование се појави како потреба за младите од ромска припадност, посебно кај
припадничките од женскиот пол, кои се свесни за потребата од формално образование и се потенцијално заинтересирани за вклучување доколку се запознаат со истите
и им се овозможи поддршка.
Речиси сите испитаници без разлика на пол, возраст или степен на (формално) образование сметаат дека дополнителна обука преку неформално образование им е
потребна со цел да се вработат или само-вработат. Со посебен акцент на потребата
за обука за изучување на некаков вид на “занает” односно вокација.
Од вкупниот број на интервјуирани лица, 7 лица (8%) во минатото имале засновано
формален работен однос, додека 29 имале неформално / повремено работно искуство (34%), дел работеле сезонска работа (18%) (дома или во странство), додека 12
лица (14%) немаат никакво работно искуство, 26% имаат практикантско искуство
(платено или неплатено).
Гледано по пол, постојат значајни разлики кај формалното вработување во минатото,
каде најголем дел од интервјуираните лица со формално вработување се жени. Од
лицата кои немаат никакво работно искуство 2/3 се жени. Жените исто така со поголем процент учествуваат и во лицата кои имаат практикантско искуство, додека
пак мажите доминираат во делот на лица кои имаат искуство како сезонски работници (93% од оние лица кои работеле сезонска работа).
Сезонската работа како искуство е присутна главно кај припадници од машкиот пол
и тоа главно во секторот градежништво, земјоделство, производство на мебел, трговија (големо и мало) и друго.
Најголемиот дел од испитаниците (53%) имаат помалку од една година искуство (без
разлика дали станува збор за формално вработување или повремено вработување
како и практична работа). 13% имаат неколкугодишно искуство, додека 16% и повеќе
од пет години.
Од лицата со формално работно искуство најголем дел се лица кои работеле во текстилна индустрија, здравствена и социјална заштита, комунални услуги, додека од
оние кои се со работно искуство преку неформално / повремено вработување истото
е стекнато најчесто во секторот трговија на мало, давање домашни услуги, комунални
услуги и работа во градежништво.
Просечниот месечен надомест кои го добивале испитаниците во најголем дел (без
разлика на степенот на образование и искуството) изнесувал најчесто до шест илјади
денари (54%), додека при формална работа истиот изнесувал најмногу до десет
илјади денари. Кај помала група на лица со средно стручно образование се јавуваат
случаи со повисоки надоместоци при подолго работно искуство.
Во просек 54% не добивале повисок надомест од шест илјади денари, 31% добивале
до десет илјади денари, и 12% добивање до петнаесет илјади денари.
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Во просек младите Роми сметаат дека реалниот месечен нето надоместок кој треба
да го добиваат е околу шеснаесет илјади денари, додека просечната минимална сума
за која би работеле (би се вклучиле на пазарот на труд) е десет илјади и осумстотини
денари, што е блиску до минималната утврдена плата
Во просек интервјуираните лица очекуваат нето месечен надоместок на месец во висина од 70% од националниот просек, а би работеле и за најмалку 68% од очекуваното, што е помалку од половина од националниот просек.
Жените - млади Ромки очекуваат во просек 33% понизок месечен надомест во споредба со машкиот пол, а исто така и би работеле во просек за 16% понизок надомест
од минималниот месечен законски надомест.
Најголем дел од невработените (59%) бараат работа повеќе од три година, посебно
лицата со основно и средно стручно образование.
Во однос на сопственото видување за степенот на поседување на дополнителни вештини, надвор од формалното образование, (познавање на странски јазик, работа со
компјутери, и поседување на технички вештини) се истакнуваат одговорите без познавања или основни познавања.
Според перцепцијата на младите најважните квалитети за наоѓање на работа без
разлика на степенот на образование сметаат дека е пред се 1) завршено високо образование (33%), 2) личните познанства на луѓе кои можат да помогнат, 3) способност
за работата во тим, а со помала фреквенција останатите квалификации (научна/техничка квалификација, општо образование, и др.).
За избор на каква работа бараат, најмногу се истакнуваат барањата за физичка работа.
Дополнително кај лицата кои имаат стручно средно или високо образование се јавуваат и барања за професионална работа во зависност од видот на завршено образование пр. административна работа, фармацевтски техничар, медицинска сестра, и сл.
Најголем дел од испитаниците, идеалната работа ја гледаат во отворање на сопствен
бизнис (27%), потоа работа во јавен сектор - администрација (23%), а помал дел (18%)
идеалната работа ја гледаат во приватниот сектор, (или странски фирми 17%), дополнително со по 6% од испитаните лица идеална работа гледаат во работа во (постоечки) семеен бизнис и 5% во граѓански сектор.
Ако се издвојат испитаниците од машки и женски пол, доминантно 35% од машкиот
пол идеално би сакале да имаат сопствен бизнис или да работата во државна администрација, додека женскиот пол 27% би работеле во приватниот сектор, 22% идеално
би работеле во јавен сектор (државна администрација) додека 19% би сакале сопствен бизнис.
Главни причини кои ги наведуваат зошто не можат уште да најдат работа, најмногу
се истакнува одговорот ниското нивото на образование (формално и неформално)
како најчесто наведувана причина за невработеност (33%), немање на слободни работни места во согласност со квалификациите или не можат да најдат соодветна работа (19%), додека 10% изјавиле дека етничката припадност е пречка/причина за
невработеност.
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33% единствен начин на идентификување на работна позиција ја навеле барање
помош од пријатели или познаници, 28% единствено преку евиденција во АВРМ, 13%
лица изјавиле дека го прават тоа директно преку поднесување на пријавување кај
работодавачите, или пријавување по објавен оглас, проверување на интернет страниците, следење на огласи, додека 15% изјавиле дека не прават ништо.
Најголем дел од лицата кои иако бараат работа повеќе од една година речиси и не
поднеле барања за вработување, односно најголем дел поденеле најмногу до три барања додека помал дел поднеле повеќе од три барање.
Повеќе од 91% (77 од 85 лице) се заинтересирани да посетуваат обука и тоа примарно
за 1) започнување на сопствен бизнис и можности за изнаоѓање на извори за финансирање, 2) обуки за вештини за барање работа и социјални вештини 3) изучување на
јазици 4) обуки за подготовка на бизнис план и претприемачки вештини.
78% на прашањето дали некогаш добиле совет или помош од АВРМ во однос на вработување, одговориле дека не добиле помош. Останатите навеле дека добиле или
користеле помош преку националните политики за вработување и тоа 5% совет како
да барат работа, 6% како да ги искористат мерките за вработување, и дополнителни
11% навеле повеќе видови на помош со наведување на барем два типа на асистенција
(вклучувајќи, информации за слободни работни места, совети за барање работа, искористување на мерки за вработување, посета на обуки).
Повеќе од половина од испитаниците одговориле дека не се запознаени со мерките за
вработување (54%). Од сите испитаници 9% одговориле дека се запознаени и сакат да
ги користат и 5% од сите испитаници се запознаени но, не сакаат да ги користат истите.
Како главни причини за неповолната состојба на младите Роми на пазарот на трудот
најчесто се посочуваат: недоволно образование или неадекватно образование, недоволниот број на работни места, неусогласеноста меѓу потребите на работодавачите и квалификациите на работната сила; немање на работно искуство; работата во неформалниот
сектор, но се јавува и перцепцијата за дискриминација поради етничка припадност.
Во Националната Стратегијата за Вработување на Република Македонија 2020 година
главната цел преставува „Зголемување на вработеноста, квалитетот на работните
места и продуктивноста, со посебен фокус кон ранливите групи на население„. и истата ќе се оствари главно преку: зголемување на ефективноста и ефикасноста на политиката за вработување посебно за ранливите категории на население;
унапредување на капацитетот на приватниот сектор за креирање на работни места;
Образованието да продуцира знаења и вештини според потребите на работодавачите.
Клучни предизвици во Национална стратегија за вработување на млади (2016-2025)
кои го детерминираат нивото на невработеност кај младите преставуваат: состојбата
во земјата која резултира со недостиг на соодветна понуда на работни места; младите
не поседуваат знаења и вештини кои се барани на пазарот на трудот; интервенции
за надминување на младинската невработеност се краткорочни и изолирани; резигнираност и немотивираност кај младите во процесот на (само)вработување; недоволна поддршка за младинско претприемништво;
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АНЕКС
Број на невработени лица вкупно, жени, Роми, по школска подготвка
по Центар за вработување, 31.12.2016, АВРМ
Град СКОПЈЕ
Школска подготовка

Вкупно

Жени

Вкупно Роми

Роми - Жени

Без образование и
со основно образование

6.743

2.514

1.553

631

Непотполно средно
образование

2.486

723

134

18

Завршено средно училиште

4.030

1.830

82

31

Завршена виша школа

168

87

0

0

Завршен факултет

2.191

1.366

10

5

Магистри на науки

234

150

0

0

Доктори на науки

11

7

0

0

15.863

6.677

1.779

685

Вкупно

Жени

Вкупно Роми

Роми - Жени

2.095

939

416

199

873

389

6

1

1.853

971

12

5

246

137

0

0

1.139

775

0

0

75

52

0

0

3

2

0

0

6.284

3.265

434

205

Вкупно

Град БИТОЛА
Школска подготовка
Без образование и
со основно образование
Непотполно средно
образование
Завршено средно училиште
Завршена виша школа
Завршен факултет
Магистри на науки
Доктори на науки
Вкупно

58

Град КОЧАНИ
Школска подготовка

Вкупно

Жени

Вкупно Роми

Роми - Жени

Без образование и
со основно образование

1.163

390

264

83

Непотполно средно
образование

407

70

11

1

Завршено средно училиште

628

285

9

6

Завршена виша школа

40

16

0

0

Завршен факултет

236

147

1

1

Магистри на науки

9

5

0

0

Доктори на науки

0

0

0

0

2.483

913

13.729

4.665

Вкупно

Жени

Вкупно Роми

Роми - Жени

Без образование и
со основно образование

7.039

2.016

220

76

Непотполно средно
образование

1.160

192

15

3

Завршено средно училиште

3.850

1.362

36

17

119

49

0

0

Завршен факултет

1.490

998

2

1

Магистри на науки

66

44

1

0

Вкупно

Град ТЕТОВО
Школска подготовка

Завршена виша школа

Доктори на науки
Вкупно

5

4

0

0

13.729

4.665

274

97

ВКУПНО
Школска подготовка

Вкупно

Без образование и
со основно образование

17.040 5.859

Непотполно средно
образование

4.926

Жени

Вкупно Роми
Роми Жени

Роми како
% од вкупно

Роми жени како
% од вкупно

2.453

989

14%

17%

1.374

166

23

3%

2%

Завршено средно училиште 10.361 4.448

139

59

1%

1%

Завршена виша школа

573

289

0

0

0%

0%

Завршен факултет

5.056

3.286

13

7

0%

0%

Магистри на науки

384

251

1

0

0%

0%

Доктори на науки

19

13

0

0

0%

0%

42%

36%

Вкупно

38.359 15.520

16.216 5.652
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