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Проектот „Национална платформа за женско претприемништво – НПЖП (NPWE)“ е кофи-
нансиран од Европската Унија и се спроведува со поддршка на Здружението на бизнис 
жени, во соработка со Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, Сојузот на 
стопански комори на Македонија и Националната федерација на фармери. 

Документот за јавни политики е изработен со поддршка на Европската Унија. За содржина-
та одговара авторот Здружение на бизнис жени во соработка со Фондација за менаџмент и 
индустриско истржување, Сојуз на стопански комори и Национална федерација на фарме-
ри и истиот не ги изразува гледиштата на ЕУ.
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за нпЖп

национална платформа за Женско претприемништво

Основачи на Националната платформа за женско претприемништво се: Здру-
жението на бизнис жени, Фондацијата за менаџмент и индустриско ис-
тражување, Сојузот на стопански комори на Македонија и Националната 

федерација на фармери.

Главната цел на проектот е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за 
креирање предлог-јавни политики и застапување во областа на женското претприем-
ништво, со спој на постојните мрежи во единствена платформа што ќе претставува инте-
рес на жените претприемачи на сите нивоа.

Специфични цели на проектот се: градење национална платформа за женско претпри-
емништво како главен социјален партнер за креирање политики и реформски процеси; 
олеснување на структурниот дијалог, вмрежување и консултации меѓу засегнатите страни 
од женското претприемништво на национално и локално ниво; подобрување на капаци-
тетите на граѓанските организации за женско претприемништво за политика, застапување 
и соработка со националните и локалните власти; промовирање на жени претприемачи 
како двигатели на промените во јавната политика.
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извршно резиме

Изработката на овој документ за јавни политики е со цел да ги анализира состојби-
те со основањето и водењето бизнис од страна на жени претприемачи со особен 
акцент на жените претприемачи од руралните средини на државата, лоцирајќи ги 

клучните проблеми во пристапот до бизнис можности во македонското општество. 

Како еден сегмент од реализирањето на целите на проектот, самите проектни активности 
подразбираа и формирање секторска група „Жени во рурални средини и претприем-
ништво“ во рамките на проектот НПЖП. Како резултат од активностите и работата на таа 
секторска група и сознанијата  од средбата е произлезен овој документ за јавни политики.

Наодите од бројните анализи, извештаи, студии, стратегии и публикации кои ги користевме 
при изработката на овој документ, а поврзани со женското претприемништво ја препозна-
ваат нивната положба како исклучително загрижувачка, укажувајќи на фактот дека жените 
претприемачи од руралните средини се на маргините на бизнисот во државата. Иако ро-
довата застапеност на жените во бизнисот и политиката навидум дава слика дека тие ги 
уживаат своите права, сепак, македонската бизнис средина е недоволно инклузивна, не-
доволно толерантна и недоволно еднаква кога станува збор за остварување на основните 
бизнис можности на жените од руралните средини. 

Родовата застапеност и еднаквоста во политичките, општествените и економските актив-
ности се детерминирани и од домашните, но и од меѓународните општи правни акти (зако-
ни, подзаконски акти, договори, конвенции), меѓутоа бизнис чинителите сè уште дејствува-
ат со елементи на предрасуди, нееднаков третман, влевајќи доза на несигурност за жените 
да бидат самостојни и еднакво поддржани претприемачки особено во руралните средини 
на нашата држава. 

Постои суштинска потреба да се подобри положбата на жените претприемачи во рурал-
ните средини во државата, при што на тој начин ќе се постигне жените да се чувствуваат 
еднакви и безбедни во основање и водење на сопствен бизнис. 

Клучните препораки од овој документ за јавни политики се однесуваат со иста важност за 
сите засегнати страни, за да се обезбеди пристапот до отворени бизнис можности. Имено, 
тие се исклучително важни за оние што ги донесуваат законите кои се однесуваат за под-
дршка на бизнисот и претприемништвото, но и за оние што ги спроведуваат тие закони.  
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вовеД

Зајакнувањето на капацитетите на граѓанските организации за креирање предлог-јав-
ни политики и застапување во областа на женското претприемништво е суштината 
за реализирање на проектот „Национална платформа за женско претприемништво“. 

Спроведувачите на проектот имаат дефинирано неколку клучни области на кои треба да 
им се даде исклучителна посветеност во креирање на рамка за развој и за следни актив-
ности, со цел подобрување на состојбата на жените претприемачи во руралните подрачја.

Во државава, особено во последната декада се појавува трендот што покажува дека бројот 
на жителите во руралните подрачја во Република Северна Македонија опаѓа, депопула-
цијата и ограничените можности на жителите на руралните средини се поевидентни секој 
ден, а улогата на руралната жена за опстојување на селата и руралните области останува 
невидлива и непрепознатлива за пошироката јавност. 

Во Република Северна Македонија постојано се соочуваме со висока стапка на неврабо-
теност која иако е намалена во последните години сепак споредено со развиените земји 
особено од ЕУ истата е висока, потоа жените особено имаат многу мало учество на па-
зарот на трудот со голема економска неактивност и некомпатибилност меѓу достапните 
и бараните профили за слободни работни места. Индустриите во кои доминираат жени-
те се карактеризирани со ниски плати и во нив не се одразуваат високото образование и 
вештините што жените ги стекнуваат. Причините за оваа ситуација се во сооднос со неста-
билните економски и општествени услови во земјата, некомпатибилноста со достапните и 
потребните профили на пазарот на трудот и постојните традиционални норми. 

Според податоците на Државниот завод за статистика1, 64,5% од жените во земјата не се 
активни на пазарот за труд и 22,7% се невработени, иако значителен број жени следат и 
се стекнуваат со универзитетско образование. Невработеноста особено е раширена меѓу 
младите жени во руралните делови на земјата: 65% од кои меѓу 20-24 години се неврабо-
тени, додека 35,7% меѓу 25-29 години. Гледајќи поточно на претприемништвото и отпочну-
вањето бизнис, се наведува дека во 2018 година се отвориле 7,896 нови компании (4,8% 
помалку отколку во 2017 година) и 4,029 компании се затвориле (14,8% повеќе отколку во 
2017 година). Официјалните статистики покажуваат дека само 2,6% од постојните компа-
нии во земјата се управувани од жени. Овие алармантно мали бројки, понатаму, можеби не 
ги прикажуваат примерите од практиката на жени регистрирани менаџери, иако не играат 
активна улога во бизнисот. 

Иако официјалните показатели и бројки се алармантни, сепак важи фактот дека руралните 
жени се посветени на развојот на заедницата и се движечка сила во индивидуалното про-
изводство на храна, борбата со климатските промени, одржливиот рурален развој. Сооче-
ни со бројни предизвици, неопходно е социјално и економско јакнење, со цел социјална 
благосостојба, економски развој, поквалитетен живот во руралните средини и одржливи 
заедници.

1 Државен завод за статистика, Жените и мажите во Северна Македонија, објавено 2019, достапно на интернет:  
https://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender2019.pdf
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Анализите за Република Северна Македонија што ги извршивме при изработка на овој до-
кумент, кои се темелат врз податоци на Државниот завод за статистика, како и многубројни 
домашни и меѓународни публикации, потврдуваат дека сė уште егзистираат големи родо-
ви разлики во претприемништвото. Женското претприемништво во земјата се движи во 
границите од 23% до 29 % во последните години, и тоа во 2013 година се среќава тенден-
ција на намалување, додека потоа има незначително зголемување во 2015 (24.8%) и 2016 
година (24.9%). Најчесто жените претприемачи се присутни во микропретпријатијата.

Предизвиците со кои секојдневно се среќаваат жените претприемачи, особено соочу-
вајќи се со недостаток на институционална поддршка за развој на бизнисот и во урбани и 
во рурални средини, се главен мотив за изработка на овој документ за јавни политики.

На состанокот на секторската група ,,Жени во рурални средини и претприемништво“ при-
сутните жени претприемачи имаа можност да го искажат своето гледиште на темата, како 
и да дискутираат како постојната клима на женското претприемништво влијае врз нивната 
работа и на кој начин може да се подобри. Исто така, беа искажани и одредени ставови 
преку кои се потенцираа проблемите и пречките со кои во моментов се соочуваат жените 
претприемачи во руралните делови на Република Северна Македонија и на кој начин тие 
може да се надминат. 

Заклучоците од состанокот на секторската група се сублимираат во три точки, и тоа дека 
во последните неколку години се подобрени перцепцијата и разбирањето на потребата 
за развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија, потребно е 
дополнување на програмите и мерките со кои се овозможуваат финансии за поддршка на 
женското претприемништво, како и потреба од зголемено учество на жените претприе-
мачи во креирање и донесување на мерките и програмите на локално и национално ниво. 

Предложените препораки ги даваат следните јасни насоки за тоа кои се целите при креи-
рање на јавните политики за унапредување на можностите на жените претприемачи од ру-
ралните средини.
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метоДологија

Методологијата за изработка на овој документ за јавни политики се состоеше од му-
лтидисциплинарен пристап. Вклучени беа активности со користење на примарни 
и секундарни извори на податоци, како и партиципативна методологија на пристап 

со вклучување на заинтересираните страни. 

Истражувањето на кое се базира овој документ беше организирано во две фази. Првата 
фаза т.н. деск-истражување вклучи проучување на меѓународни и домашни документи со 
фокус на преглед на постојните политики, статистики и анализи, испитувајќи ја положбата 
на жените претприемачи во руралните делови на Република Северна Македонија. Во про-
цесот, прегледот ги мапира постојните празнини во анализите, кои водеа до втората фаза 
на изработка на овој документ. 

Втората фаза беше организација на состанок на секторската група ,,Жени во рурални сре-
дини и претприемништво“ од кој се изведоа заклучоци и нацрт-препораки за мерки и по-
литики кои треба да бидат содржани во овој документ.

Сепак, едно истражување од ваков вид неизбежно се соочува со многубројни ограничу-
вања што мора да бидат земени предвид кога се извлекуваат релевантни заклучоци и кога 
се изработуваат препораки. Покрај временското ограничување на расположливоста на 
примарните податоци и немањето можност да се најдат најнови индикатори и статистики, 
временскиот рок за изработка на документот за јавни политики исто така влијаеше врз тоа 
да се сегментираат само најпотребните и најконкретните показатели. Воедно, и самата Ко-
вид19 пандемија спречи во истражувањето да се применат повеќе методолошки алатки за 
собирање на податоци од релевантен статистички примерок.
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опис на ситуацијата

Анализите од примарните и секундарните извори на податоци кои ги користевме за 
креирање на овој документ за јавни политики ни го даваат следниот преглед.

Руралните средини покриваат 87% од целата површина на Република Северна Ма-
кедонија и повеќе од 45% од македонската популација живее во руралните средини. Пока-
зателите се дека2:

 z севкупно, 77% од вработените во македонското земјоделство имаат економ-
ски статус познат како „неплатени семејни работници“. Од нив 47% се жени;

 z жените од руралните средини трошат голем дел од своето време, т.е. 4 часа и 22 
минути на ден, извршувајќи неплатена работа во домаќинствата и поминуваат 
1 час и 18 минути на ден во активности кои овозможуваат финансиски профит; 

 z доминантната форма на миграција е од рурална во урбана средина и таа прет-
ставува 34%. Бариерите со кои се соочуваат руралните жени и проблемите 
што влијаат врз земјоделското производство, особено климатските промени 
и ниската профитабилност, придонесуваат за зголемена миграција од рурал-
ни во урбани средини.

Сепак, во текот на последните неколку години во Република Северна Македонија се за-
бележуваат конкретни и специфични напори за придвижување на женското претприем-
ништво. Најактивни во овој сегмент се одредени бизнис здруженија и организации, кои 
се обидуваат да ја активираат сė повеќе жената во економијата, но во целиот процес не-
достасува сеопфатна институционална поддршка. Евидентен е фактот дека институции-
те поттикнати од невладиниот и граѓанскиот сектор се вклучуваат пополека во процесот 
на активирање на жената за да биде економски активна, особено во делот на претприем-
ништвото, па сепак недостасува сихронизирана институционална сеопфатна поддршка. 

Од почетокот на 2018 година до денес се одржани повеќе од 20 тркалезни маси, состаноци, 
средби и работилници на теми за женското претприемништво, се формира Национален 
совет за женско претприемништво, се креира портал со информации поврзани со женско-
то претприемништво, се одржуваат инспиративни стории и конференции, се реализираат 
различни обуки за зголемување на вештините на жените претприемачи и се усвои Нацио-
нална стратегија за развој на женското претприемништво 2019 – 20233 со Акциски план4. 

Меѓутоа, за развојот на женското претприемништво, најнеопходно е да се има соодветен 
целосен третман, како и работа на сите полиња кои се неопходни за развој на жените прет-
приемачи општо и специфично во руралните подрачја. Исто така, неопходно е креирање 
на соодветна социјална и правна рамка, со поконцизни мерки и систем на мерење на им-
плементирањето на истите. Финансиските проблеми, воспоставување на рамнотежа меѓу 

2 Дел од Повеќедимензионална анализа за сиромаштија во Р.Македонија подготвена во рамките на проектот 
„Институционална поддршка на НФФ“ поддржана од We Effect и Сида. Линк https://www.www.nff.org.mk/2018/02/09/
multidimensionalpoverty-analysis-republic-of-macedonia/

3 https://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Стратегија%20за%20развој%20на%20женско%20
претприемништво%20во%20Република%20Македонија%202019-2023.pdf

4 https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Акциски%20план%20за%20имплементација%20на%20стратегија%20за%20
развој%20на%20женско%20претприемништво%20во%20Република%20Македонија%202019-2023.pdf
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фамилијата и работата и недостатокот на време за усовршување остануваат клучни про-
блеми кај жените претприемачи во Република Северна Македонија.

Мапирани се повеќе бариери на жените претприемачи од руралните средини, и покрај тоа 
што постојат политики за промени во општествениот систем за системска поддршка и ак-
тивности на жените претприемачи. Некои од тие бариери се:

 z културните и општествените ставови за улогата на жената во бизнисот,

 z пристап до самата средина или рурална област и организиран превоз,

 z социо-економски пристап до овозможувачката околина која ќе помогне во развојот,

 z финансиски проблеми, 

 z пристап до финансии, 

 z проблемот со балансот меѓу работата и семејството, 

 z ограничено време за лична надградба и усовршување, 

 z пристап до мрежи за бизнис цели, 

 z пристап до информации, итн.

Главните проблеми со кои се соочуваат жените претприемачи при создавање на бизнисот 
се поврзани со финансиите, со немањето доволно информации, со знаењето за водење и 
менаџирање бизниси и предизвикот да се усогласат секојдневните обврски во семејство-
то и работата. 

Пристапот до финансии за водење на женско претприемништво е со следниве показате-
ли5:

 z Кај штедилниците 58,6 % од жените се сметаат за неподобни за кредитите што ги 

нудат штедилниците (жените се понеподобни од мажите)

 z Кај банките 47,6% од жените се сметаат себеси за неподобни за кредити што ги нудат 

банките 

 z Кај Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР) – 67,85% од жените се смета-

ат за неподобни за кредити што ги нуди МБПР 

 z ИПАРД/Програма за рурален развој – 61,85% од жените се сметаат себеси за непо-

добни за овие програми.

Жените од руралните средини многу ретко имаат контрола над користењето на приходи-
те, но одредени показатели укажуваат на тоа дека кога тие водат евиденција или сметко-
водство на фармата, тогаш јазот на родовата нееднаквост е помал и улогата на жената е 
значително зајакната. Потоа само 5% од жените се активни членки на групи или здруже-
нија. При распределба на времето се покажува дека жените работат во просек 11.06 часа 
на ден (41.7% од вкупниот обем на работа потпаѓа на неплатена работа), а мажите работат 
во просек 9.68% часа на ден, главно платена работа.

5 Опфатено и во студијата „Мерење на нивото на зајакнување на жените во земјоделството во РСМ со примена на 
експериментален економски метод“, имплементиран од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје и поддржан 
од UN Women, 2019



Документ за  
јавни политики Жените во руралните средини  и претприемништвото 

12

анализа на ситуацијата

При дефинирањето на поимот рурална жена, треба да се тргне од фактот дека наши-
те рурални области или села минуваат низ силен процес на деграризација на насе-
лението, така што има многу луѓе што не можат да бидат вклучени во категоријата 

„земјоделци“. Терминот „рурална жена“ е поширок, додека терминот „земјоделец“ или 
„земјоделка“ е потесен затоа што вклучува само активни членови на оваа група на кои им 
припаѓаат носители на земјоделски стопанства. 

Во руралните средини кои зафаќаат околу 87% од вкупната површина на државата живее 
45% од вкупното население. Земјоделството претставува најзначајна економска дејност 
во руралните средини која влијае врз ублажување на сиромаштијата и невработеноста. 
Споредбата помеѓу исклучиво земјоделски домаќинства, мешани домаќинства каде што 
барем еден член од семејството е вработен надвор од земјоделството и домаќинства без 
земјоделски активности покажува дека мешаните домаќинства имаат најголеми прихо-
ди, потоа следуваат земјоделските домаќинства и како најсиромашни се неземјоделските 
селски домаќинства.

Кога станува збор за руралните области во нашата држава, постојат многу малку податоци 
за животот, статусот и улогата на жената. Брзите и многубројни промени се одразуваат во 
сите аспекти на животот – образованието, вработувањето, претприемништвото, приста-
пот до програми за поддршка во земјоделството, политичко учество, право на здравствена 
заштита, право на социјална заштита и право на правна заштита на жените во руралните 
средини, а сепак не постојат анализи и извештаи кои даваат податоци за статусот и улогата 
на руралната жена во македонското општество.

Еднакви можности на жените и мажите е промовирање на начелото за воведување на ед-
накво учество на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор, една-
ков статус и третман при остварувањето на сите права и во развојот на нивните индивиду-
ални потенцијали, преку кои тие придонесуваат за општествениот развој, како и еднакви 
придобивки од резултатите произлезени од тој развој.

Политиката на родова еднаквост во Република Северна Македонија, како концепт во кој 
мажите и жените имаат еднакви можности за остварување и еднакво учество во сите сег-
менти на својот живот – личен, професионален, приватен, духовен, културен, социјален, 
политички, економски рефлектира недостатоци што особено се забележуваат кај жените 
во руралните средини. 

Патријархалната матрица, негирањето на родовите права и недостатокот на институцио-
нална заштита ја потенцираат родовата нееднаквост и неопходноста од имплементација 
на усвоените правни стандарди и националните законски регулативи и политики насоче-
ни кон постигнување на родова еднаквост.

Со деск анализата што ја спроведовме како подготовка за креирање на овој документ, 
нагласуваме загриженост поради недостигот на политики кои ги стимулираат женските 
економски активности, недостиг на социјална и здравствена инфраструктура во рурални-
те средини, како и неопходност од промени на законодавната регулатива, со цел постигну-
вање на родова еднаквост, социјална правда и заштита од дискриминација. 
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Врз основа на методологијата што ја користивме при креирањето на документот за јавни 
политики ги детектиравме ограничените можности на жените во руралните средини за 
пристап до социјални, здравствени, образовни и економски услуги кои се важни за ост-
варување на поквалитетни услови за живот и врз основа на резултатите од истражување-
то се формулирани препораки за решавање на идентификуваните проблеми кои ќе бидат 
презентирани подолу во документов. 

Намалување на диспаритетот помеѓу урбаните и руралните средини, како и намалување 
на родовата нееднаквост проследено со создавање на услови за еднаков пристап до права 
кои се веќе пропишани во национални но и меѓународни закони и декларации, заштита од 
дискриминација, професионален напредок и економска стабилност на жените во рурал-
ните средини се само дел од идентификуваните приоритети кои треба да се постигнат за 
да се обезбеди подобар живот за жените во руралните средини. 

Податоците од Европската Унија6, особено за жените и земјоделството во ЕУ се следни:

 z жените сочинуваат 52% од вкупното европско население,

 z бројот на жени во земјоделството полека се зголемува во последните години,

 z податоците укажуваат дека, во просек, околу 30% од фармите ширум ЕУ се управу-

вани од жени, со значителни разлики помеѓу земјите, од Холандија со само 5% до 

Литванија со 47%,

 z во Литванија и Латвија, речиси половина од сите фарми се управувани од жени,

 z спротивно на тоа, во Финска, Малта, Германија, Данска и Холандија уделот на жени 

раководители на фарми не надминува 10%,

 z во земјоделскиот сектор доминира постарата популација,

 z сегашните податоци покажуваат дека само 4,9% од земјоделците се жени на возраст 

под 35 години,

 z постои потенцијал родовиот јаз во земјоделството да се прошири во наредните го-

дини, со оглед на тоа дека речиси 40% од жените што работат во земјоделството се 

над 65 години (за разлика од само 27,6% кај мажите)

 z ЕУ не само што ќе ги поддржува новите земјоделци преку вообичаениот систем за 

поддршка на приходите, туку може да обезбеди и фондови за рурален развој за да им 

помогне на младите жени да започнат со земјоделство,

 z оваа заложба за решавање на родовиот јаз на ЕУ е содржана во Заедничката земјо-

делска политика:

 z од земјите на ЕУ се бара детална анализа на ситуацијата на жените во руралните об-

ласти кога се развиваат програмите за рурален развој.

6 EC, 2019. EU Commision, Female entrepreneurs. https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/we-work-
for/women_en



Документ за  
јавни политики Жените во руралните средини  и претприемништвото 

14

За периодот 2017 - 2019 година, согласно Државниот Завод за Статистика, во просек 45% 
од вкупниот број вработени во државата (342.474) се вработени во руралните средини. Од 
нив 19% се самовработени, а 12% е неплатен семеен труд. Високиот процент на рурални 
жени кои не се активни на пазарот на труд произлегува од нивниот ангажман во домот, како 
што е: грижа за деца, грижа за постари лица и други домашни обврски кои претставуваат 
неплатена работа. Дури и кога работниот труд на жената е платен, тие заработуваат само 
33% од она што го заработуваат мажите во истиот сектор. Пристапот до ресурси и можнос-
ти за економско и социјално зајакнување помеѓу мажите и жените во руралните средини е 
ограничен, па така бројот на жени носители на стопанствата во рамките на вкупниот број 
земјоделци изнесува само 10,4%, а само 12,01% од жените се сопственици на земјиште со 
ниско учество во процесот на донесување одлуки релевантни за производствените актив-
ности. Поради неповолната позиција на жените како удел во работната сила и во однос 
на приходите во семејството, младите жени во руралните области најчесто не ја гледаат 
својата иднина во земјоделството и се подготвени да останат во руралните области само 
ако се во можност да добијат друг тип вработување.

Анализата на податоци од Државниот завод за статистика за вработени според статусот 
на вработеност, по пол, урбан и рурален дел за 2019 година ни покажува дека бројот на 
вработени жени во урбаните области е 178.247, додека во руралните области е 86.647. Како 
работодавец во урбаните области има 6.749 жени, додека во руралните области тој број 
на жени е 1.567. Во урбаните области има 8.816 самовработени жени наспроти 12.065 во 
руралните. Жената како неплатен семеен работник во урбаните области е 22.578, а во ру-
ралните области е 23.544. Процентуално, жената во руралните области се појавува како 
работодавец со само 0,5% и како самовработено лице со само 3,5%.

Во 2020 година Единствениот регистар на земјоделски стопанства забележал 175.088 реги-
стрирани земјоделски стопанственици. Од нив 38.328 се регистрирани жени како носители 
на земјоделските стопанства согласно со податоците на МЗШВ7.

Согласно публикацијата „Положбата на руралните жени во Македонското општество“8 из-
работена во рамки на проектот „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку 
поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од не-
формалната економија и привремено вработени работници, од 2021 година, руралното на-
селение е лишено од многу придобивки во однос на населението во урбаните области во 
многу аспекти. Така, 36% од оние што живеат во рурални области се соочуваат со проблем на 
пристап до банкарски услуги, 24% пристап до поштенски услуги и 20% пристап до културни 
објекти. Основните услуги за транспорт не се достапни или се тешко достапни за 22% од на-
селението во руралните области. Јавниот превоз е повеќе достапен во низинските рурални 
предели и го користат жените, но поради ограничувањата на патниот превоз тие се во доста 
неповолна положба бидејќи имаат ограничена мобилност – не можат да одат сами на доктор, 
не можат да ги носат децата до најблиските детски градинки, не можат да ги посетат центри-
те за социјална заштита за да остварат социјални права, или Агенцијата за вработување за да 
бараат работа и да бидат редовно информирани итн. Потребата од подобрување на патна-
та мрежа во руралните области е нагласена како висок приоритет, како во низинските села 
(51%), така и во планинските села (54%).

7 Како дел од Стратегијата за земјоделство и рурален развој 2021 – 2027.

8 polozhbata-na-ruralnite-zheni-vo-makedonskoto-opshtestvo-lag-agro-lider
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Податоците од Република Северна Македонија, особено за жените и бизнисот во рурални 
средини, се следни и се претставени преку постојни мерки/програми за женско претпри-
емништво:

 z Закон за земјоделство и рурален развој, Национална програма за земјоделство и ру-

рален развој (2018 – 2022 и 2021 – 2027), Програма за финансиска поддршка на ру-

ралниот развој:

 � (Мерка 115 - од 2019 - Поддршка за активен женски член во земјоделско 
домаќинство; Исклучиво наменета за поддршка на активен женски член во 
земјоделското стопанство; Подносител на барањето да е жена, носител на 
земјоделско стопанство – 180.000,00 ден. неповратни средства

 � Мерка 112 - Поддршка за млад земјоделец (помош на млади земјоделци за 
започнување на земјоделска дејност кои се носители на земјоделско сто-
панство, на возраст од 18-40 год. )

 � Мерка 113 - Зголемување на одржливост на земјоделската дејност на семеј-
ни земјоделски стопанства (корисници - индивидуален земјоделец, трго-
вец поединец, трговско друштво, на возраст помеѓу 18-40 г. да не користеле 
помош од мерката 112)

 � Мерка 121 – Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства (ко-
рисници-индустриски земјоделец, трговец поединец, трговско друштво, 
земјоделски задруги)

 � Мерка 131 – Економско здружување на земјоделски стопанства за заеднич-
ко вршење на земјоделска дејност.

Ако жената учествува со 10-30%, се добиваат дополнителни 2 бода, доколку жените се за-
стапени со повеќе од 30%, се добиваат дополнителни 3 бода. Ако се на возраст до 25 г. – 2 
дополнителни бода, а доколку се млади управители до 40 г. дополнителни - 10 бода)

 z ИПАРД-програма (2014 – 2020)

 � Мерка 1 – Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства 
–дополнителни 20 бода за земјоделски стопанства каде што носителки се 
жени

 � Мерка 3 – Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на 
земјоделски и рибини производи –дополнителни 10 бода доколку носител-
ки се жени

 � Мерка 7 – Диверзификација на фарми и развој на бизниси – дополнителни 

10 бода се доделуваат доколку барателот на поддршката е жена

 z Национална стратегија за земјоделство и рурален развој (2021 – 2027)

 � директните плаќања;

 � земјоделскиот кредитен дисконтен фонд; и

 � картичките за зелена нафта.
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Согласно последните анализи9, пораст од 7% има кај искористеност на средства од страна 
на жени преку ИПАРД-програмата. На првиот повик од ИПАРД 2, Mерката 1 од потпишани 
893 договори, 220 се одобрени за жени и ним им се исплатени 156.554.353 ден. За првиот 
повик во 2018 година за Мерката 1 има пристигнати 1.099 барања, а дури 262 барања се од 
апликанти жени. За Мерката 7 се потпишани 23 договори, од нив 9 договори се потпишани 
од жени додека годинава од 1 347 пристигнати апликации за набавка на трактори 343 се 
жени. За набавка на пчеларска опрема од 481 барање дури 91 се жени.

На повикот за Помош за млади земјоделци од пристигнати 1 041 барање, 140 барања се 
одобрени за жените.

За директни плаќања од вкупно 68 079 корисници на средства по Програмата за финан-
сиска поддршка во земјоделството, 11.906 корисници биле жени. 

Последните клучни параметри од структурираната анализа за студијата „Мерење на ни-
вото на зајакнување на жените во земјоделството во Република Северна Македонија со 
примена на експериментален економски метод“ имплементиран од Факултетот за земјо-
делски науки и храна во Скопје и поддржан од UN Women, од 2019 година може да се прет-
стават во пет области, и тоа во производство, ресурси, приходи, лидерство и распределба 
на време.

Кај производството клучен индикатор е придонесот во производствените одлуки и резул-
татите говорат дека е присутно константно ниско учество на жените во процесот на доне-
сување одлуки во производствените активности и контрола над користењето на приходи-
те.

Кај ресурсите имаме два клучни индикатори и тоа сопственост на средства и пристап до 
кредити. Кај сопственоста на средства имаме ситуација од само 4,07% жени сопственици 
на имот, само 12,01% жени сопственици на земјиште и само 9,65% од жените донесуваат од-
луки за следни активности поврзани со земјиштето. Кај пристапот до кредити имаме ситуа-
ција во која 58,6% од жените се сметаат за неподобни за кредитите што ги нудат штедилни-
ците (жените се понеподобни од мажите), потоа 47,6% од жените се сметаат за неподобни 
за кредитите што ги нудат банките, потоа 67,9% од жените се сметаат за неподобни за кре-
дитите што ги нуди МБПР и 61,85% од жените се сметаат за неподобни за програмите што 
ги нудат ИПАРД и другите програми за поддршка на земјоделството и руралниот развој.

Кај приходите, клучен индикатор е контрола над користењето на приходите, при што се 
појавува ситуација во која кога жената е одговорна за водење на евиденција или сметко-
водство на фармата, таа има значително зајакната улога и јазот на родова нееднаквост е 
многу помал.

Кај лидерството клучен индикатор е членството во групи и тука имаме ситуација каде што 
само 5% од жените се активни членки на групи или здруженија.

Кај распределбата на време, клучен индикатор е обемот на работа и тука имаме појава на 
работа во просек од 11,06 часа на ден од страна на жените (41,7% од вкупниот обем на рабо-
та потпаѓа под неплатена работа), додека, пак, мажите во просек работат 9,68 часа на ден 
и тоа главно платена работа.

9 Официјални податоци од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство www.ipardpa.gov.mk 
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заклучоци и препораки за поддршка на женското претприемништво  
во руралните средини

заклучоци

Од претходно спроведени анализи и истражувања релевантни за националниот кон-
текст, како и од работата на секторската група во рамките на проектот, се дојде до 
одредени заклучоци.

Тие заклучоци се:

1. Споредено со изминатата деценија, денес има подобрена клима за женско претприем-
ништво, но треба да се работи уште многу на поддршката на жените претприемачи. На 
жените претприемачи им треба поголема поддршка, координација на веќе воспоста-
вените структури и олеснување на мерките со кои се промовира нивното економско 
зајакнување; 

2. Постои потреба од зголемено учество на жените претприемачи во креирање и доне-
сување на мерките и програмите, како и политиките за претприемништво, па оттаму 
да се акцентираат и политиките, мерките и препораките за подобрување на женското 
претприемништво;

3. Потребно е ревизија и дополнување на програмите и мерките преку кои се овозмо-
жуваат финансиите за поддршка на женското претприемништво во консултација со 
жените претприемачки и нивните здруженија. Она на што треба да се работи е да се 
обезбеди поголема поддршка за жените претприемачи ориентирани кон раст, со пос-
ветени програми за бизнис инкубатор и бизнис забрзување и создавање услови за ко-
ристење на овие програми со помали ограничувања и услови; 

4. Недостигаат информираност, советодавни услуги и институционална поддршка за 
развој на потенцијалот на руралните жени преку добри практики, модернизација и ди-
гитализација, за да се постигне развој на земјоделството и одржлив рурален развој;

5. Потребна е зголемена информираност на сите жени претприемачи за можностите кои 
им се нудат за започнување и за водење на бизнис, особено во руралните области на 
Република Северна Македонија. Пристапот до информации за програми и поддршка 
за вработување и самовработување е несоодветен, па руралните жени се оневозмо-
жени да ги реализираат своите развојни проекти и да си обезбедат економска незави-
сност преку претприемништо и самовработување;

6. Само 5% од жените од рурални средини се сопственички на имот и тоа доведува до 
ситуација во која жената претприемач е ограничена во поседување на средства за во-
дење и развивање на сопствен бизнис;

7. Еднаквиот пристап до ресурси и можности и овозможувањето на жените целосно да 
учествуваат во донесувањето одлуки во домаќинството и заедницата води до напредок 
и перспектива за идните поколенија, со што се намалува сиромаштијата за идните гене-
рации и се придонесува за долгорочен социо-економски развој. Затоа, затворањето на 
„родовиот јаз“ за пристап до средства, ресурси, услуги и можности е идентификувано 
како еден од најефикасните пристапи за борба против руралната сиромаштија;
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8. Неможноста да остварат право на платен надоместок при болест и спреченост за ра-
бота за руралните жени, регистрирани како индивидуални земјоделци или носители 
на семејни земјоделски стопанства, дополнително ја отежнува нивната положба и ги 
доведува во здравствен и егзистенцијален ризик;

9. Тројното оптоварување во репродуктивната, продуктивната и социјалната сфера се 
продлабочува со товарот на неплатено отсуство поради бременост, раѓање и мајчин-
ство за жени регистрирани како индивидуални земјоделци или носители на семејни 
земјоделски стопанства.  
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препораки

Подготовката за извлекување на препораки за јавни политики за жени претприемачи 
од рурални средини беше сочинета со анализа на примарни и секундарни извори 
на податоци, како и преку организација на состанок на секторска група. Клучните 

заклучоци од состанокот на секторската група беа основа за препораките што следуваат 
подолу. Од овие препораки во следниот дел на овој документ ќе произлезе и акциски план 
за спроведување на препораките низ мерки, програми и политики.

Препораките ќе ги групираме во неколку категории, како што се: социо-економски, инсти-
туционални, едукативни, инфраструктурни и економски.

социо-економски препораки:

I. Вклучување на родовата перспектива во креирање на мерки, политики и 

стратегии кои се однесуваат на земјоделството и руралниот развој;

II. Развивање на поттикнувачки мултидисциплинарни механизми од страна на 

државата кои ќе помогнат во зголемување на бројот на жени сопственички на 

земјоделски имот;

III. Социјално претприемништво, задругите и други форми на економско здружу-

вање како модели за поголемо вклучување на жените во претприемништвото 

во руралните средини;

IV. Поголемо вклучување на жените од руралните средини во донесувањето на 

одлуки на локално ниво и нивна поголема вклученост во управувачките функ-

ции на општината;

V. Развивање на модели од страна на невладиниот сектор, општините во насока 

на економско јакнење и обединување на жените од руралните средини;

VI. Остварување право на надоместок за отсуство поради болест за индивидуал-

ни регистрирани земјоделци;

VII. Остварување право на надоместок за отсуство поради бременост, раѓање и 

мајчинство за жени со статус – регистриран индивидуален земјоделец.

институционални:

VIII. Меѓународна институционална соработка со цел пренесување искуства и 

градење регионални мрежи за поддршка на жени претприемачи од рурални 

средини;
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IX. Да се ревидираат условите и да се зголеми обемот на поддршка преку мерка-

та 115 наменета за економско јакнење на активен женски член во земјоделско-

то стопанство, која е дел од Програмата за финансиска поддршка на рурален 

развој и континуирано да биде дел од оваа програма и поддршката да се зго-

леми, односно да биде повисока од 3.000 евра;

X. Институциите, како што се МЕ, Агенцијата за финансиска поддршка на земјо-

делството и руралниот развој, МЗШВ и Државниот завод за статистика да 

креираат систем на статистички податоци за користењето на финансиски 

средства за руралните жени од државните програми и ЕУ-фондови, реално 

прикажување на бројките на рурални жени кои се претприемачки, сопстве-

ници на земјиште и имот, податоци што ја отсликуваат реалната состојба на 

жената во руралните средини и нејзините предизвици од социјален и економ-

ски аспект;

XI. Секторската група за руралните жени и претприемништвото да се состану-

ва минимум еднаш годишно каде што невладиниот сектор заедно со институ-

циите ќе имаат можност да разговараат и да ги споделуваат своите искуства 

во делот на решавање на проблемите и справување со предизвиците со кои 

се соочуваат жените од руралните средини;

XII. Промовирање позитивен став преку модели на улоги и амбасадори – креи-

рање кампањи во партнерство со средствата за јавно информирање, со цел 

промоција на можностите за жените претприемачи од рурални средини и 

раскажување/претставување успешни примери со цел охрабрување на сė 

повеќе жени да станат носители на бизнис во руралната средина;

XIII. Обезбедување институционална поддршка во процесот на постигнување 

баланс меѓу работата и семејството – домашна поддршка и грижа за децата, 

олеснување на пристапот до градинки и грижа за децата, грижа за старите 

лица во семејството и сл. (Министерство за труд и социјална политика);

XIV.  Креирање соодветна легислатива, со изменување на постојаната и креирање 

на нови позитивни законски прописи, која ќе регулира релации и обврски за: 

бизнис ангели, менторска поддршка, акцелераторска програма и специјали-

зирани фондови за женско претприемништво;

XV. Креирање активни мерки за вработување според потребите и потенцијалот 

на руралните жени;

XVI. Да се поттикнува и промовира регистрирањето на жените како индивидуални 

земjоделки со добивање на целосно здравствено и социjално осигурување;
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еДукативни:

XVII. Организирање обуки за претприемништво и дополнителни меки вештини за 

отпочнување и водење на бизнис, како и споделување успешни приказни на 

жени од руралните средини;;

XVIII. Обезбедување обуки и информации на жените од руралните средини и 

поттикнување на руралното претприемништво (АППРМ; Министерство за 

економија, високообразовни институции, невладини организации);

XIX. Едукација за современи производствени процеси;

XX. Менторска деловна поддршка.

инфраструктурни:

XXI. Подобрување на инфраструктурата и социјалните услуги во насока на подо-

брување на економската и социјалната положба на државата;

XXII. Дигитализација на земјоделството и руралното претприемништво;

XXIII. Креирање акцелератор за забрзување на растот и развојот на компаниите во 

руралните средини.

економски:

XXIV. Подобрување на економската и социјалната положба на жените во рурал-

ните средини преку зајакнување на ефективноста и влијанието на нацио-

налните програми за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот 

развој, економските мерки за претприемништво, законите и стратегиите од 

областа на родовата еднаквост, недискриминација, земјоделство, рурален 

и социјален развој;

XXV. Формирање на гарантен фонд и овозможување поволни кредити за жените 

од руралните средини преку комерцијалните банки и Македонската банка 

за развој (особено земјоделки што немаат имот за гаранција при кредити-

рање);

XXVI. Олеснување на пристапот на финансии – развој на механизам за систем-

ска промоција на достапни извори на финансирање, одржување обуки за 

запознавање со алтернативни модели на финансирање, како на пример: 

краудфандинг, франшизинг, лизинг и сл.; различни финансиски инструмен-
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ти, поддршка во процесот на аплицирање, соработка со високообразовни 

институции и програма за нивна поддршка на женското претприемништво 

(Министерство за финансии, високообразовни институции, банкарски сек-

тор, консултантски компании, граѓански организации, итн.); 

XXVII. Развивање на пазарот на кредити за земјоделци (индивидуални), како и на 

факторинг, лизинг, краудфандинг, франшизинг за услугите во земјоделство-

то;

XXVIII. Креирање поволна клима за можности за жените претприемачи да имаат 

повеќе поволности за земање на кредити кои се со пониски каматни стапки, 

како и да се овозможи стимулирана работа на банките со микро и мали ком-

пании. Формирање на Фонд за женско претприемништво кој ќе ги поддржу-

ва жените претприемачи кои немаат можност да ги покријат кредитите со 

приложување на документација за поседување на сопствен имот;

XXIX. Дополнително бодирање со одреден број поени во програмите за  поддрш-

ка на земјоделството и руралниот развој доколку како апликант се јави жен-

ски член и да се спроведе во сите програми без исклучок;

XXX.  Изнаоѓањето нови пазари и воспоставувањето директна конекција со по-

стојните се исто така важна мерка за решавање на проблемите со пласма-

нот на земјоделските производи произведени од руралните жени;

XXXI.  Воспоставување земјоделски кредитни унии (задруги) преку креирање на 

свест за колективно производство, кои ќе обезбедат капитал но и пласман;

XXXII. Поврзување со синџир на набавка на поголеми компании;

XXXIII. Договорно земјоделство како начин на гарантиран приход за земјоделските 

производи
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