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Përmbledhje e Përgjithshme

Ky Raport i Politikave synon të informojë politikë-bërësit, komunitetin e biz-
nesit dhe palët e tjera të interesuara rreth peisazhit aktual të sipërmarrisë së 
grave në Maqedoninë e Veriut. Bazuar në të dhënat origjinale nga 182 përgjig-
jet e kombinuara të anketës me hulumtime të thelluara të studimeve në dis-
pozicion. Ky Raport i Politikave ofron njohuri rreth kontekstit, mundësive dhe 
sfidave me të cilat përballen gratë. Në mënyrë specifike është siguruar infor-
macion në lidhje me nivelin e njohurive që gratë kanë në lidhje me fondet 
në dispozicion, arsyet pse gratë nuk aplikojnë për fonde, dhe pse financimi 
perceptohet si përgjithësisht i paarritshëm ose i arritshëm vetëm përmes një 
procesi korruptiv. Raporti i politikave është informues për faktorët shoqërorë, 
financiarë dhe politikë, të cilët krijojnë pengesa për hyrjen e grave në biznes 
dhe thekson rëndësinë e reformave sistemike, të cilat janë përshtatur për të 
përfshirë diversitetin e grave.

1. Gratë sipërmarrëse në Maqedoninë e Veriut janë aktive kryesisht në shërbi-
met e kujdesit personal dhe në përpjekjet artizanale, me një prani të kufizuar 
në shërbime profesionale siç janë drejtësia dhe kontabiliteti.
2. Mjetet financiare dhe mbështetja e familjes janë përcaktuesit kryesorë për 
hyrjen në biznes. 
3. Pengesat kryesore të perceptuara për gratë sipërmarrëse janë: politike dhe 
institucionale, veçanërisht mosbesimi në proces dhe institucionet shtetërore, 
mungesa e informacionit në lidhje me fondet në dispozicion, diskriminimi 
në bazë gjinore dhe/ose etnike; shoqërore, posaçërisht kontrasti në përgjeg-
jësitë e kujdesit, mungesa e mbështetjes familjare dhe pikëpamjet patriarkale 
në lidhje me rolet e grave; financiare, mungesa e burimeve, mjedisi me rrezik 
të lartë dhe konkurrenca e pandershme e perceptuar për shkak të favorizimit. 
4. Motivimi i brendshëm, vetëbesimi dhe njohuritë e biznesit aspak nuk per-
ceptohen si pengesa. 
5. Shumica e të anketuarave nuk janë në dijeni të fondeve dhe iniciativave qe-
veritare për gratë sipërmarrëse, dhe shumica dërrmuese e të anketuarave kur-
rë nuk kanë përdorur ndihmë financiare qeveritare për sipërmarrësi. 
6. Mentorizimi shihet si një zgjidhje për rritjen e numrit të grave sipërmarrëse. 

Gjetjet kryesore
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1. Burimet që mbështesin sipërmarrsinë e grave duhet të përqendrohen në 
ekosistemin e faktorëve politikë, financiarë dhe shoqërorë. 
2. Nevojitet qasje e ndërsektoriale e politikave për t’i adresuar pengesat 
specifike dhe të ndryshme me të cilat përballen gra të ndryshme në Maqedon-
inë e Veriut në përpjekjet e tyre për të filluar një biznes. 
3. Duhet të rritet financimi i drejtpërdrejtë i grave sipërmarrëse.  
4. Fushatat publike janë të nevojshme për të lehtësuar ndërgjegjësimin e pub-
likut për mundësitë e financimit. 
5. Procedurat transparente dhe të lehtësuara të aplikimit për financimin qe-
veritar janë një përparësi dhe politikë bërësit duhet të marrin në konsideratë 
sesi komunat mund të shpërndajnë informacionin. 
6. Duhet të forcohen programet e mentorimit; mentorët janë bërë të domos-
doshëm veçanërisht për gratë që nuk kanë ndonjë sistem tjetër mbështetës 
dhe/ose përballen me presione familjare. 
7. Duhet të bëhen më shumë investime në mjediset e përkujdesjes. 

Rekomandimet Kryesore

7. Zgjidhjet institucionale më të shpeshta të sugjeruara kanë të bëjnë me rritjen 
e transparencës, qasjen e barabartë në programet e financuara nga qeveria dhe 
proceset e drejtpërdrejta të aplikimit.
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Maqedonia e Veriut ka një shkallë të lartë të papunësisë. Gratë ne veçanti kanë 
pjesëmarrje shumë të ulët në tregun e punës, pasivitet të lartë ekonomik dhe 
papajtueshmëri midis profileve të disponueshme dhe të kërkuara për vendet 
e lira të punës. Industritë e mbizotëruara nga gratë karakterizohen nga paga 
të ulëta dhe nuk pasqyrojnë arsimimin dhe aftësitë e larta që fitojnë gratë. Ar-
syet për këtë situatë janë të ndërlidhura me kushtet e paqëndrueshme ekono-
mike dhe sociale në vend, papajtueshmëria e profileve të disponueshme dhe 
të nevojshme të tregut të punës, dhe normat ekzistuese tradicionale. Sipas të 
dhënave nga Enti shtetëror i statistikave (ESHS 2019), 64.5% e grave në shtet 
nuk kërkojnë punë dhe 22.7% janë të papuna, edhe pse një numër i kon-
siderueshëm i grave ndjekin dhe marrin arsim universitar. Papunësia është 
veçanërisht e përhapur në mesin e grave të reja në pjesët rurale të vendit: 65% 
e atyre midis moshave 20-24 janë të papuna, ndërsa 35.7% midis 25-29 (po aty). 
Shikuar posaçërisht në sipërmarrjen dhe fillimin e biznesit, po tregon se në 
vitin 2018, për shembull, u hapën 7,896 kompani të reja (4,8% më pak se në 
2017) dhe 4,029 kompani u mbyllën (14,8% më shumë se në 2017). Statistikat 
zyrtare tregojnë se vetëm 2,6% e kompanive ekzistuese në vend menaxhohen 
nga gratë (po aty.). Për më tepër, kjo shifër e ulët alarmante, mund të mos 
përcjellë raste në praktikë për gratë që janë menaxhere të regjistruara, ndërsa 
nuk luajnë rol aktiv në biznes. 

Sipërmarrësia e grave theksohet gjithnjë e më shumë si një rrugë për të rritur 
aktivitetet ekonomike të paguara të grave. Kryesisht, fokusi vihet tek vetë gratë 
(për shembull, përmes trajnimeve për ndërtimin e besimit, për ndërtimin e 
planeve të biznesit, etj.) Por pa ndërtuar mjaftueshëm burimet e nevojshme 
për gratë për të ndërmarrë bizneset e tyre. Siç tregojnë të dhënat e vendosura 
në këtë dokument politik, së bashku me hulumtime të ngjashme të bëra në 
terren, burimet janë përgjithësisht të kufizuara që gratë të fillojnë biznesin e 
tyre dhe konteksti shoqëror bën presion mbi gratë që të përqendrohen krye-
sisht në punën e papaguar familjare dhe të orientuar drejt kujdesit. Në të vër-
tetë, ekziston një mospërputhje shqetësuese midis mungesës së burimeve dhe 
njohurive që konfirmohen vazhdimisht nga të dhënat se gratë sipërmarrëse 
krijojnë vende pune jo vetëm për veten e tyre, por gjithashtu shpesh krijojnë 
mundësi punësimi për gratë e tjera. Kryesisht, sipërmarrja e grave është një 
forcë pozitive në ndryshim në shoqëri për një periudhë afatgjate sepse gratë 
sipërmarrëse kanë efekte të fuqishme direkte dhe afatgjata duke modeluar 
sipërmarrjen për brezat e rinj të grave dhe duke ndihmuar në transformimin

Hyrje
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e stereotipave gjinore të rrënjosura thellë që kufizojnë mundësitë e grave 
në tregun e punës. “Lëvizja” aktuale që kërkon të rrisë sipërmarrjen e grave 
megjithatë duhet të ndryshojë narrativën e saj në lidhje me atë që mund të 
quhet “miti i mirëbesimit” dhe të shkojë përtej fokusit të saj në aktivitete të 
lidhura me mirëbesimin nëse do të arrijë vërtet fuqizimin e grave. Së pari, 
shumë shpesh grupet që punojnë në sipërmarrësinë e grave në mënyrë indi-
rekte dërgojnë mesazh të gabuar se gratë janë ‘problemi’ i vetes së tyre dhe 
nëse vetëm ato punojnë në vetëbesimin e tyre dhe kanë njohuritë ‘e duhura’ 
të biznesit, ato mund të bëhen sipërmarrëse të suksesshme. Përderisa është e 
pamohueshme që vetëbesimi dhe vetëiniciativa janë atribute të rëndësishme 
në çdo profesion, edhe gratë me posedimin më të lartë të këtyre cilësive hasin 
në pengesat e njëjta dhe të shumëfishta të mungesës së burimeve financia-
re, si dhe presioneve familjare dhe shoqërore për tu përqendruar në punën 
e papaguar për dhënien e kujdesit. Theksimi i tepruar i besimit të grave jo 
vetëm që na mashtron, por është gjithashtu një ndryshim kozmetik në ato që 
janë thellësisht të rrënjosura dhe çështje sistemike. Së dyti, duke i përqendru-
ar burimet në trajnimin e grave për më shumë besim dhe krijimin e planeve 
të biznesit, megjithatë jashtë sesioneve të trajnimit duke mos i zhvendosur 
pengesat strukturore, lëvizja në një periudhë më afatgjatë rrezikon pohim të 
gabuar të besimit se gratë janë të paafta në fushën e biznesit, pavarësisht se 
kanë pasur qasje në trajnime dhe njohuri. Jo vetëm që do të ishte dështimi për 
të arritur qëllimin e këtyre trajnimeve në radhë të parë, por ato do të krijonin 
dëm afatgjatë në mënyrën se si perceptohet sipërmarrësia e grave në shoqëri.

Ky Dokument i Politikave bashkon të dhëna të hollësishme mbi sipërmarrësinë 
e grave, duke hartuar kontekstin, mundësitë dhe sfidat me të cilat përballen 
gratë në Maqedoninë e Veriut. Siguron një pasqyrë të çështjeve që janë struk-
turore dhe shoqërore dhe hap thjerrëzat e shikimit të sipërmarrjes së grave në 
ekosistemin më të gjerë shoqëror, financiar dhe politik në të cilin ajo operon. 
Ne theksojmë se ndryshimet më përkatëse - ato që mund të arrijnë vërtet qëlli-
met e rritjes dhe përmirësimit të sipërmarrjes së grave - duhet të jenë reformat 
që adresojnë ekosistemin në një mënyrë sistematike dhe gjithëpërfshirëse.

Dokumenti i Politikave është informues për të gjithë politikë bërësit, aktorët 
e shoqërisë civile dhe mediat publike që kërkojnë kuptim të bazuar në fakte 
rreth nivelit të njohurive që kanë gratë për fondet në dispozicion, arsyet pse 
gratë nuk aplikojnë për fonde dhe pse financimi në përgjithësi perceptohet si 
paarritshëm ose i arritshëm vetëm përmes një procesi të padrejtë, të njëan-
shëm dhe korruptiv. Ky lloj i të dhënave nga ana tjetër është i dobishëm për të 
rishikuar strategjitë aktuale dhe theksin në trajnimet dhe punëtoritë e sipër-
marrësisë dhe shtron pyetje më thellë se çfarë ndryshimesh shoqërore dhe 
strukturore duhet të bëhen.
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Hulumtimi që informon këtë punim u organizua në tre faza. Faza e parë përf-
shiu hulumtimin në tryezë të përqendruar në rishikimin e politikave ekzistuese, 
statistikave dhe analizave që shqyrtojnë pozicionin e grave sipërmarrëse në 
Maqedoninë e Veriut, të kufizuara aq sa mund të jenë ato. Në proces, rishikimi 
gjithashtu hartëzoi boshllëqet ekzistuese në analizë, e cila drejtoi fazën e dytë 
të hulumtimit.

Faza e dytë, mbledhja e të dhënave përfshinte zhvillimin dhe përdorimin e 
një pyetësori studimi që përmbante 17 pyetje, tetë prej të cilave ishin pyetje 
demografike. Pyetësori ishte në dispozicion online, në gjuhën maqedonase 
dhe shqipe, për periudhën prej gati dy muajsh (21 korrik - 17 shtator 2020) 
dhe mori 182 përgjigje. Nga ato, 58 përgjigje janë dorëzuar në gjuhën shqipe 
dhe 124 në gjuhën maqedonase. Në atë kuptim, ndërsa kërkimi nuk bazohet 
në një shembull përfaqësues të popullsisë, ai megjithatë ofroi disa njohuri të 
paçmueshme, të paraqitura në këtë punim.

Sa i përket demografisë, shumica dërrmuese e të anketuarve ishin gra me bazë 
urbane, me vetëm 3.2% të përgjigjeve në maqedonisht dhe 15.5% të përgjig-
jeve në shqip nga burrat, dhe 13.7% të përgjigjeve në maqedonisht dhe 24.1% 
të përgjigjeve në shqip të siguruar nga banorët e zonave rurale. Shumica e të 
anketuarve në shqip ishin në grup moshën 18-29 (53.4%), dhe 29.3% janë në 
grup moshën 30-39, ndërsa shumica e të anketuarve në maqedonisht ishin në 
grup moshën 30-39 (38.7 %), e ndjekur nga afër nga grup mosha 18-29 vjeç 
(35.5%). Për më tepër, shumica e të ardhurave mesatare familjare të të anket-
uarve në tre muajt para përgjigjeve të tyre ranë në kategoritë e mesatares së 
20.000-30.000 denarë (25.9% e përgjigjeve në shqip dhe 12.1% e përgjigjeve 
në maqedonisht), 30.000-40.000 MKD mesatare ( 15.5% e përgjigjeve në shqip 
dhe 16.9% e përgjigjeve në maqedonisht), dhe prej mbi 50.000 denarë mesa-
tare (24.1% e përgjigjeve në shqip dhe 34.7% e përgjigjeve në maqedonisht). 
Për sa i përket arsimimit, shumica e të anketuarve në pyetësor kishin diplomë 
Magjistri (41.1% e atyre që përgjigjen në shqip dhe 47.6% e atyre që përgjigjen 
në maqedonisht), me shtesë 8.6% (në maqedonisht) dhe 4.8% (në shqip) e të 
anketuarve me një gradë Doktorature.

Është e rëndësishme, ndërsa shumica e të anketuarve ishin të punësuar (63.8% 
e atyre që përgjigjen në shqip dhe 74.2% e atyre që përgjigjen në maqedon-
isht), edhe nëse vetëm pak më shumë se gjysma në kontrata të përhershme 
me përfitime të siguruara, shumica e të anketuarve nuk ishin pronarë

Metodologjia
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biznesesh dhe nuk kishin anëtar i drejtpërdrejtë i familjes që ishte pronar i një 
biznesi. Nga ata që u përgjigjën, 15.5 (në maqedonisht) - 16.1% (në shqip) ishin 
pronarë biznesi, zakonisht zotëronin biznese të vogla në sektorin e ushqimit, 
artizanatit, kozmetikës, modelimit të flokëve dhe disa shërbime profesionale 
si kontabiliteti, zyra ligjore dhe media digjitale.

Siç tregojnë të dhënat, shumica e të anketuarve janë me bazë urbane dhe me 
një pozicion më të fortë ekonomik. Përderisa ky mund të jetë kufizim për sa 
i përket një game të plotë të të anketuarve të mundshëm, megjithatë, për qël-
limet e çështjes së sipërmarrjes së grave, kjo kategori e të anketuarve është 
thellësisht informative, sepse është pikërisht grupi që ndoshta mund të përfi-
tojë nga përpjekjet për rritjen e numrit të grave si pronare biznesi. 

Faza e tretë e hulumtimit përfshiu interpretimin e të dhënave, krahasimin e 
përgjigjeve në të dy gjuhët, kthimin te gjetjet nga hulumtimi i tryezës në fazën 
e parë, dhe shkrimin e rezultateve dhe rekomandimeve. 
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persona iu përgjigjën 
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në grup moshën vjeçare
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Të ardhurat mesatare tre muaj para përgjigjes, 
në denarë:

25,9%

15,5%

24,1% 34,7%
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12,1%20.000 - 30.000

30.000 - 40.000

over 50.000

15,5% e të anketuarëve në gjuhën maqedo-
nase ishin pronar/e biznesi ;
16,1% e të anketuarëve në gjuhën shqipe ishin 
pronar/e biznesi;

0

20%

10%
15,5% 16,1%

41,1% e të anketuarëve në gjuhën shqipe 
kanë mbaruar shkallën e masterit ;

47,6% e të anketuarëve në gjuhën maqedonase 
kanë mbaruar shkallën e masterit;

050%

41,1%

47,6%

8,6% e të anketuarëve në gjuhën maqedonase 
kanë mbaruar shkallën e doktoraturës;

4,8% e të anketuarëve në gjuhën shqipe 
kanë mbaruar shkallën e doktoraturës;

0 10%

8,6%

4,8%

63,8% e të anketuarëve në 
gjuhën shqipe ishin të 
punësuar/a

74,2% e të anketuarëve në 
gjuhën maqedonase ishin të 
punësuar/a
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Gratë në biznes

Maqedonia e Veriut është përfshirë në Monitorin Global të Sipërmarrjes 
(MGS), i cili është burimi më i madh i hulumtimit global mbi sipërmarrjet dhe 
ekosistemet e sipërmarrjes në të gjithë botën, duke kryer kërkime të bazuara 
në sondazhe dhe duke mbledhur të dhëna nga sipërmarrësit individual (MGS 
2021a). Si pjesë e sjelljes dhe qëndrimeve monitoruese sipërmarrëse të saj, 
MGS përfshin të dhëna për të ashtuquajturin Aktiviteti Sipërmarrës Total i 
fazës së hershme (AST) dhe përpjesëtimi gjinor brenda AST-së. Përpjesëtimi 
AST femër/mashkull tregon përqindjen e popullsisë femra 18-64 që janë sipër-
marrëse të reja ose pronare të bizneseve të reja, e ndarë nga përqindja ekuiva-
lente e homologëve të tyre meshkuj (po aty). Përpjesëtimi AST femër/mashkull 
për Maqedoninë e Veriut në vitin 2019, si e dhëna më e fundit, ishte 0.36, kra-
hasuar me 2016 kur përpjesëtimi ishte 0.40, mesatarja rajonale 0.67 dhe me-
satarja globale 0.71 (MGS 2021b). Përpjesëtimi në vendet e tjera në rajon është 
dukshëm më i lartë, me Bosnjën dhe Hercegovinën në 0,53 në 2017, Kosovën 
në 0,69 në 2014 dhe Serbinë në 0,52 në 2009 si të dhënat e fundit në dispozicion 
(MGS 2021a).

Sipas të dhënave të siguruara nga Zyra e Statistikave të Shtetit në botimin e 
rregullt vjetor Gratë dhe Burrat në Maqedoninë e Veriut, në vitin 2017, 22.5% e 
atyre që kishin statusin e punëdhënësit ishin gra ose për të qenë të saktë, 7.470, 
dhe 77.5% ose 22.769 ishin burra (ESHS 2019: 65). Nga 7.470 punëdhënëse gra, 
5.745 ishin të bazuara në zonat urbane dhe vetëm 1.724 në zonat rurale (po aty: 
66). Është e rëndësishme, një analizë e punëdhënësve sipas gjinisë dhe madhë-
sisë së sipërmarrjeve, ku punëdhënësit janë persona që drejtojnë njësinë e 
tyre të biznesit ose pronarë që punojnë në dyqanet e tyre, ose pronarë të një 
pasurie bujqësore, të cilët punësojnë persona të tjerë, tregon se të gjitha gratë 
punëdhënëse janë pronare ose drejtuese të ndërmarrjeve me 1 deri në 10 të 
punësuar, duke përbërë 19.5% të punëdhënësve në atë kategori (po aty: 67).

Në këtë kuptim, mbase nuk është për t’u habitur që vetëm një përqindje e 
vogël e të anketuarve në sondazhin tonë ishin pronarë të bizneseve. Përkatë-
sisht, vetëm 15.5% e atyre që përgjigjen në shqip dhe 16.1% e atyre që përg-
jigjen në maqedonisht identifikohen si pronarë të bizneseve. Në të njëjtën 
kohë, gati ¾ e të anketuarve deklaruan se njihnin gra pronare të biznesit, ose 
për të qenë të saktë - 76.6% e të anketuarve në maqedonisht dhe 70.7% e të 
anketuarve në shqip.by women in North Macedonia remain within confined 
areas of services and small artisan endeavors. Në përputhje me të dhënat
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nga Enti Shtetëror i Statistikave të përmendura më lart, sipas përgjigjeve në 
pyetësorin tonë, shumica e bizneseve të drejtuara ose në pronësi të grave në  
Maqedoninë e Veriut mbeten brenda zonave të kufizuara të shërbimeve dhe 
përpjekjeve të vogla artizanale. Ndër më të përmendurit shpesh ishin paruk-
ieritë, rrobaqepësitë, kozmetika, pronare restorantesh, si dhe gra që punonin 
me dekorime dhe bizhuteri të bëra me dorë. U shënuan gjithashtu shërbime të 
tjera profesionale si shërbimet juridike, kontabiliteti, RP dhe dizajni.

Pyetësori më tej pyeti ata që kishin biznesin e tyre, atë që ata do të konsidero-
nin si faktorin më të rëndësishëm që i ka ndikuar për t’i filluar bizneset e tyre. 
Faktori mbizotërues i vërejtur ishin mjetet financiare, përcjellë nga afër nga 
mbështetja e familjes. Përgjigjet e tjera gjithashtu përfshinë dëshirën e tyre 
për të krijuar diçka të tyren, mbështetja nga miqtë, sfida për të punuar në një 
zonë ku numri i grave është i vogël, pamundësia e gjetjes së një pune tjetër, 
mungesa e mbështetjes institucionale për gratë si dhe paga e mjaftueshme dhe 
qëndrueshmëria në punë. Është e dukshme që të anketuarit identifikuan si fak-
torët strukturorë ashtu edhe faktorët e biznesit, me mungesë të mbështetjes 
institucionale dhe pamundësinë e gjetjes së një pune tjetër duke qenë shem-
buj të së parës, dhe mbështetjen e familjes, si dhe pasionin për të bërë diçka 
vetë që është shembull i së dytës. 

Kur u pyetën se çfarë i ka penguar në fillimin e biznesit të tyre, të anketuarat 
dhanë një sërë përgjigjesh që mund të përmblidheshin gjerësisht në disa kat-
egori: mungesa e besimit në proces dhe institucionet shtetërore, diskriminimi 
në bazë të gjinisë, mungesa e informacionit (gjë që duket të theksohet më tej 
në komunat rurale), mungesa e interesit për shkak të detyrimeve të tjera të 
ngutshme jetësore dhe pabarazitë në përgjegjësitë e kujdesit, diskriminimi në 
bazë të përkatësisë etnike, si dhe mungesa e guximit për shkak të pasigurisë 
së madhe dhe rrezikut të lartë.

Për dy arsyet e para, një nga të anketuarit ndau një mendim që ishte shpesh i 
pranishëm edhe në përgjigjet e tjera, duke deklaruar se

është e vështirë të gjesh qasje në mundësi të tilla. Gjithashtu 
mendoj që bashkitë lokale duhet të përfshihen në mbështetjen e 
sipërmarrësve dhe jo vetëm të ministrive. Shkupi është afër për 
banorët e tij, por është larg për qytetarët e tjerë dhe jo të gjithë i 
kanë mjetet… duhet të bëhet më lehtë. Gjithashtu duhet të ketë 
mentor në të gjitha komunat.

Një e anketuar tjetër deklaroi se nuk i besonte sistemit dhe frika se nëse biz-
nesi është i suksesshëm, shteti do të gjejë një mënyrë për ta bllokuar atë, kanë 
qenë ndër pengesat kryesore për të konsideruar fillimin e një biznesi. Meg-
jithatë, një e anketuar tjetër tregoi që pavarësisht se kanë idetë e tyre, frika e
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konkurrencës së padrejtë në vend dhe funksionimi i lidhjeve familjare, poli-
tike dhe fetare i ka dekurajuar ato. Në mënyrë domethënëse, shumica e ars-
yeve të dhëna nga të anketuarat kanë të bëjnë kryesisht me sfida më të gjera, 
sistematike, me të cilat përballen gratë për të filluar biznesin e tyre dhe më 
gjerë në zhvillimin profesional. Për këtë qëllim, pyetësori gjithashtu pyeti të 
anketuarat në lidhje me perceptimin e tyre të pengesave me të cilat përballen 
gratë në komunitetin e tyre në përparimin e tyre profesional. Duke u ofruar 
mundësinë për të zgjedhur përgjigje të shumëfishta, 66.9% e atyre që përg-
jigjen në maqedonisht dhe 65.5% e atyre që përgjigjen në shqip si një prej 
sfidave identifikuan detyrimet e kujdestarisë në shtëpi dhe në familje. Sfidat 
e tjera përfshijnë stereotipat ekzistuese për gratë, me 70.7% të të anketuarave 
në shqip dhe 63.7% të të anketuarave në maqedonisht duke zgjedhur atë fak-
tor, mungesë të mbështetjes financiare, me 69% të të anketuarave në shqip 
dhe 56.5% të të anketuarave në maqedonisht duke identifikuar atë sfidë, pastaj 
mungesa e mbështetjes institucionale, siç është zgjedhur nga 50% e atyre që 
u përgjigjën në maqedonisht dhe 51.7% e atyre që u përgjigjën në shqip, dhe 
së fundmi, mungesa e pozicioneve adekuate, me 37.9% të të anketuarave në 
shqip dhe 15.3% të të anketuarave në maqedonisht duke e zgjedhur atë faktor 
. Kur u pyetën për të identifikuar sfidat që kishin përjetuar personalisht në zh-
villimin e tyre profesional 40.3% e të anketuarave në maqedonisht dhe 37.9% 
e të anketuarave në shqip vunë re stereotipat ekzistuese patriarkale, 25-25.9% 
e të anketuarave vunë re mungesën e mbështetjes institucionale, 24.1-25.8% 
- detyrat e shtëpisë dhe përgjegjësitë e kujdestarisë, 21.8-24.1% - mungesa e 
mbështetjes financiare, 21.8-22.4% - mungesa e mentorëve, ndërsa 10.3% e të 
anketuarave në shqip dhe 4.8% e atyre që përgjigjen në maqedonisht deklaru-
an se nuk kishin pengesa në zhvillimin e tyre profesional dhe të karrierës. 

Disa nga këto sfida janë bërë gjithnjë e më të dukshme nga pandemia e vazh-
dueshme. Siç vëren një e anketuar

Rritja e fëmijëve është një pengesë e pjesshme për të performuar 
mirë në punë dhe për të përparuar profesionalisht. Për shembull, 
tani gjatë pandemisë, me kopshtet dhe shkollat që janë mbyllur, 
kush do të kujdeset për fëmijët e vegjël? Sidomos nëse partneri 
është i punësuar njëkohësisht në sektorin privat, shoqëria men-
jëherë do të sulmojë gruan se përparësia e saj qenkësh biznesi 
dhe jo familja e saj. Një shembull tjetër, i cili do të marrë për-
sipër biznesin gjatë një pushimi lindjeje, duke pasur parasysh se 
nuk ka asnjë mundësi ligjore për pushim prindëror që mund të 
përfitojë një baba, përsëri rezulton se gratë në moshë riprodhuese 
duhet të zgjedhin midis fillimit të biznesit të tyre, avancimin në 
karrierën e tyre dhe krijimin e një familje, sepse ato nuk mund 
t’i kenë të dyja.
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Ndërsa nuk ndahen për përkatësinë etnike të të anketuarave, një vështrim nga 
afër i përgjigjeve për gjuhë në lidhje me sfidat me të cilat përballen gratë në 
komunitetet e të anketuarave mund të tregojë gjithashtu për natyrën ndër-sek-
toriale të sfidave me të cilat përballen gratë në vend. Në këtë kuptim, ndërsa të 
gjithë të anketuarit theksojnë sfidat në lidhje me përgjegjësitë e kujdesit dhe 
punën e papaguar brenda shtëpisë, si dhe mungesën e mbështetjes institucio-
nale dhe financiare, ndryshimi në reagimet është i madh kur bëhet fjalë për 
disponueshmërinë e perceptuar të pozicioneve të përshtatshme. Kjo tregon 
për nevojën e ekzaminimit të mëtejshëm ndërlidhës të sfidave të grave me etni 
të ndryshme, statusit socio-ekonomik, moshës, shkathtësisë trupore dhe për-
vojës së vendndodhjes (rurale/urbane) dhe përgjigjeve përkatëse të politikave. 
Për këtë qëllim, disa prej të anketuarve tanë theksuan pamundësinë e gjetjes 
së një pune nga gratë në moshë të caktuar, kur “të gjithë kryesisht kërkojnë të 
rinj”. Një tjetër përgjigje e hapur gjithashtu flet qartë për sfidat ndër-sektoriale 
me të cilat përballen:

Për vete, synoj të bëhem mjeke, për ku e di që ka shumë stereotipe 
si mjeke dhe me shami në kokë, do ta kem shumë të vështirë të 
depërtoj në profesionin tim. Përveç kësaj, për t’u punësuar në 
spitalet shtetërore, duhet të jesh me partinë politike ose të bash-
kohesh me ta nëse nuk je... por do të përpiqem një herë të punoj 
në një praktikë private, me shpresën se kur të ndryshojë situata, 
do të jap kontributin tim në spitalin shtetëror i cili aktualisht 
është shkatërruar. Do të më duhet shumë forcë, punë dhe guxim 
jo vetëm si grua në këtë vend, por edhe si një qytetare e lënë mën-
janë dhe e përbuzur sepse nuk je me “partinë” dhe si shqiptare 
në këtë shtet. Dhe si një muslimane me mbulesë gjykoheni mbi 
veshjen tuaj. Nuk është aspak e lehtë të jetosh këtu si grua, por jo 
më pak si pakicë pa marrë parasysh gjininë.
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Obligimet e kujdesit të shtëpisë dhe familjes:
65,5% e përgjigjeve në gjuhën shqipe
66,9% e përgjigjeve në gjuhën maqedonase

Stereotipet ekzistuese për gratë:
70,7% e përgjigjeve në gjuhën shqipe
63,7% e përgjigjeve në gjuhën maqedonase

69% e përgjigjeve në gjuhën shqipe
56,5% e përgjigjeve në gjuhën maqedonase

Mungesa e mbështetjes institucionale:
51,7% e përgjigjeve në gjuhën shqipe
50% e përgjigjeve në gjuhën maqedonase

Mungesa e pozitave adekuate:
37,9% e përgjigjeve në gjuhën shqipe
15,3% e përgjigjeve në gjuhën maqedonase

Përgjigjet në gjuhën shqipe Përgjigjet në gjuhën maqedonase
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Mbështetja qeveritare

Ministria e Ekonomisë miratoi Strategji specifike për Zhvillimin e Sipërmar-
rjes së Grave në Republikën e Maqedonisë, 2019 - 2023, e cila ishte përgat-
itur për nevojat e Ministrisë së Ekonomisë, me mbështetjen financiare dhe 
teknike nga Task Forca Gjinore - Iniciativa e Rritjes së Qëndrueshme dhe në 
bashkëpunim me Shoqatën e Grave Afariste në Maqedoni. Strategjia shtjellon 
pengesat strukturore, ekonomike dhe “të buta” me të cilat përballen gratë, dhe 
përshkruan qëllimet afatgjata dhe afatmesme, si dhe katër përparësi strateg-
jike (Ministria e Ekonomisë 2019a). Katër përparësitë janë krijimi i një ambi-
enti të favorshëm biznesi për zhvillimin e sipërmarrjes femërore, duke siguru-
ar mbështetje sistemike për zhvillimin e sipërmarrjes femërore, duke krijuar 
infrastrukturë për mbështetjen dhe zhvillimin e sipërmarrjes femërore, dhe 
promovimi, rrjetëzimi dhe përfaqësimi (po aty). Ministria gjithashtu ka zhvil-
luar Plan Veprim për zbatimin e Strategjisë (Ministria e Ekonomisë 2019b).

Si pjesë e përpjekjes për të promovuar zhvillimin e sipërmarrjes femërore, 
Ministria e Ekonomisë ka ofruar gjithashtu mbështetje financiare të sipër-
marrjes së grave, në formë të subvencioneve për sipërmarrjet në pronësi të 
grave (mbi 50%) dhe të menaxhuara nga gratë, përmes bashkëfinancimit 50% 
e kostove të dëshmuara të bëra për blerjen e pajisjeve dhe mjeteve, rregul-
limin/përmirësimin e hapësirës së biznesit dhe/ose prezantimin e zgjidhjeve 
softuerike (Miova 2020).

Duke pasur këtë në mendje, pyetësori pyeti të anketuarat nëse dinin për 
mbështetjen ekzistuese qeveritare për sipërmarrjen e grave. 58.1% e të anket-
uarve në maqedonisht dhe 69% e të anketuarve në shqip nuk ishin të njohur 
me ndonjë masë ekzistuese për fillimin e biznesit të tyre. 93.1% e të anketu-
arve në shqip dhe 98.4% e të anketuarve në maqedonisht nuk kishin përdorur 
ndihmën financiare qeveritare për promovimin e sipërmarrjes. Pesë të anket-
uar raportuan se kishin përvojë me fondet, të cilat ishin përdorur për të: punë-
suar një person tjetër, për të rritur pagën minimale të punonjësve, për të blerë 
pajisje, për të pajisur hapësirën e zyrës për të siguruar kushte të përshtatshme 
pune dhe mbështetje për një individ të vetëpunësuar.

Të anketuarat të cilat ishin të vetëdijshme për mbështetjen qeveritare theksu-
an se nuk kanë marrë personalisht dhe se “ato ishin bërë të vetëdijshme se do 
të ishte e pamundur për to që të kishin qasje në burime të tilla nëse nuk janë 
pjesë e një partie politike në pushtet”.
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Përqindja e të anketuarëve që nuk kanë përdorur ndihmë financiare qeveritare të synuar 
për promivimin e sipërmarrësise

Shumë nga të anketuarat gjithashtu theksuan mungesën e besimit në insti-
tucione dhe/ose proceset. Një e anketuar deklaroi se ishin “skeptike se fondet 
e tilla janë paracaktuar që t’u jepen individëve tashmë të zgjedhur, më konk-
retisht, mungesa e besimit tek autoritetet kompetente për zgjedhjen e drejtë”. 
Disa të tjera theksuan procedurën e paqartë për të aplikuar për fonde, ndër-
sa një tjetër e anketuar deklaroi se “disa nga kushtet për të marrë fonde janë 
shumë rigoroze, dhe ne po flasim për njerëz të rinj dhe pa përvojë”.

Mungesa e besimit te institucionet dhe procesi gjithashtu kontribuon në rrit-
jen e pasigurisë dhe lidhur me këtë, rritjen e rrezikut, i cili vepron si një paran-
dalues për shumë gra që mund të jenë të etura për të filluar bizneset e tyre. Siç 
pohoi një e anketuar:

Nuk jam përpjekur të hyj në ato fonde për shkak të pasigurisë se 
si mund të shlyej një pjesë të kredisë që do ta kisha marrë. Nuk do 
të dija si të menaxhoja të kem një punë që do të mbulonte shpen-
zimet e mia themelore të jetesës ndërsa do të zhvilloja biznesin 
tim dhe si të mbijetoja derisa “biznesi të merrte veten”.
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Inkurajimi i sipërmarrjes 
femërore 

Pyetësori pyeti të anketuarat se çfarë, sipas tyre, mund të bëhet për të inkura-
juar sipërmarrjen femërore dhe të anketuarat ofruan përgjigje të ndryshme, 
të gjitha në lidhje me sfidat e identifikuara më parë. Ndër zgjidhjet e sugjeru-
ara më shpesh në lidhje me rritjen e mbështetjes financiare dhe burimeve të 
tjera të nevojshme, përfshirë procedurat e lehtësuara në lidhje me Regjistrin 
Qendror, Drejtorinë e të Ardhurave Publike, qasjen në kontabilizëm, por edhe 
konsideratat kur bëhet fjalë për qasjen dhe disponueshmërinë e objekteve për 
kujdesin e fëmijëve, përfshirë orarin e kopshteve, programin dhe kujdesin për 
fëmijët në kopshte dhe shkolla, etj. 

Shumë prej të anketuarave gjithashtu theksuan nevojën për përmirësim të 
procesit institucional, si dhe nevojën që institucionet të ndajnë informacionin 
e duhur, të sigurojnë qasje të barabartë në mundësi dhe trajnime profesio-
nale. Me shumë prej të anketuarave që theksuan se partizimi i mundësive 
ishte sfidë, një prej të anketuarave vuri në dukje se ato kishin dy diploma dhe 
megjithatë nuk kishte vend për to pa përkatësi partiake. Një tjetër e anketuar 
theksoi se “jo-partiakja” dhe profesionalizmi nuk janë dhe nuk duhet të jenë 
vetëm demagogji e zbrazët. Ato duhet të jenë përparësia e menjëhershme dhe 
e lartë, në vend të strategjive afatshkurtra dhe të papërdorura që vazhdojnë të 
miratohen, por kurrë nuk zbatohen si duhet dhe me drejtësi. 

Për sa i përket mbështetjes, një numër i konsiderueshëm i të anketuarve thek-
suan nevojën për mentorim dhe mentorët “kontribuojnë që gratë të kenë 
mundësi të tregojnë aftësitë e tyre”. Kjo gjithashtu ndryshon shpesh midis fus-
have dhe profesioneve:

Disa nga të anketuarat gjithashtu vunë re konkurrencën e pa shëndoshë që 
ekziston ndonjëherë, duke krijuar një lloj gare deri në fund. Përkundrazi, 
mentorimi i grave mund të krijojë lidhje të forta solidariteti dhe mbështetjeje, 

Në profesionin tim (pylltari-agronomi) ekziston ende diskrimin-
im i fortë në lidhje me atë se sa janë të afta gratë dhe çfarë janë në 
gjendje të bëjnë dhe shpesh mentorët diskriminojnë gratë në këtë 
aspekt. Kjo në vetvete pastaj kontribuon në mungesën e pozi-
cioneve ku do të mund të konsideroheshin gratë.
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duke ngritur të gjithë së bashku dhe duke punuar drejt më shumë mundë-
sive. Së fundmi, ndoshta çështja më e madhe që duhet adresuar për të inkura-
juar sipërmarrjen e grave, siç identifikohet nga të anketuarat, lidhet me vler-
at shoqërore dhe stereotipat patriarkale. Kjo varion nga stereotipat në lidhje 
me pamjen e grave (“këtu supozohet se gratë tërheqëse nuk mund të jenë të 
zgjuara ose se ato kanë moral të dyshimtë”) për paragjykimin ndaj grave si 
punëtore që në çdo kohë “mund t’i shpëtojnë kornizës së punës” për shkak të 
detyrimeve familjare. Siç tha një e anketuar

Përtej përgjegjësive të kujdesit, ndërsa stereotipat në fushat e mbizotëruara 
nga burrat çojnë në kontributet e grave të vihen në dyshim dhe të minohen, 
fushat e dominuara nga femrat janë të nënvlerësuara dhe më pak të paguara.

Është e rëndësishme të theksohet se ndryshimi shoqëror i vlerave është punë 
që duhet të bëhet nga të gjithë anëtarët e shoqërisë dhe nuk është çështje vetëm 
e një gjinie. Në fakt, shumë nga normat patriarkale dhe stereotipat shpesh 
atribuohen nga gratë.

Në rastin tim specifik, ishte një sjellje tipike stereotipike, ku dy 
kolegëve meshkuj iu ofrua të testoheshin për një pozicion më të 
mirë pune. Megjithëse kisha më shumë përvojë dhe arsimim se 
të dy, jo zyrtarisht më thanë se pritej që të kërkoja pushim të 
lindjes së shpejti dhe ata kishin nevojë për njerëz që nuk kishin 
asnjë përgjegjësi. Zhgënjimi im më i madh ishte se nuk pata 
mundësinë as të bëja testin, në të cilin sigurisht do të kisha dalë 
më mirë se kolegët e mi... 

Profesioni im është një nga ata që konsiderohen të panevojshëm 
dhe se është profesion për femra. Për shkak të kësaj mendimi dhe 
puna ime më shpesh injorohen në vendin tim të punës dhe unë 
shpesh jam subjekt i abuzimit verbal. Kam shembuj në të cilat 
jam e përfolur në mënyrë nëçnmuese në ueb-faqet zyrtare të in-
stitucioneve shtetërore, dhe përkundër reagimeve të mia, nuk 
ka asnjë përgjigje nga personat përgjegjës. 80% prej nesh janë 
gra, por burrat zgjidhen dhe emërohen në poste udhëheqëse. Një 
shembull tjetër i sistemeve të pushtetit që janë rreptësishtë të dis-
ponueshëm dhe të kontrolluar nga meshkujt.

Shoqëria patriarkale nuk na ka trajnuar që të marrim përgjeg-
jësi në shtëpi dhe me fëmijët. M’u desh pak kohë që të dilja nga 
ai kallëp dhe të luftoja për barazi në shtëpi me burrin tim. Më 
ndodhi që nuk mund të bëja gjithçka në punë dhe në shtëpi dhe 
kjo reflektoi në vullnetin tim për të vazhduar me biznesin. Por 
arrita ta kapërcej atë.
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Të anketuarat gjithashtu tregojnë për anëtarët e familjes, përfshirë anëtaret 
femra të familjes që i shkurajojnë ato të ndjekin përparime të mëtejshme aka-
demike ose mundësi profesionale. Kjo është ndoshta një çështje e ndryshimit 
të brezave dhe ne mund të shohim se trendi ndryshon me brezat e rinj. Së 
fundmi, disa nga të anketuarit vunë në dukje nevojën që gratë të “përmirësojnë 
vetëbesimin e tyre”, por çdo aftësi e grave për të ushtruar bizneset e tyre duhet 
të analizohet në lidhje me sistemet brenda të cilave jetojnë dhe funksionojnë 
gratë dhe faktorët sistemik që shkurajojnë në mënyrë aktive vetëbesimin dhe 
biznesin e grave, përfshirë këtu edhe në formën e të bërit sipërmarrëse. 
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Përfundime dhe rekomandime

Gratë në biznes 

Ky Raport i Politikave u përpoq të hartonte çështjet aktuale për gratë sipër-
marrëse në Maqedoninë e Veriut me qëllim të informimit të palëve të intere-
suara për zgjidhjet e zbatueshme të politikave për avancimin e sipërmarrjes së 
grave. Raporti u përqendrua në tre tema kryesore: gratë në biznes, mbështet-
jen qeveritare dhe inkurajimin e grave sipërmarrëse. 

Gratë sipërmarrëse në Maqedoninë e Veriut janë aktive kryesisht në shërbi-
met e kujdesit personal dhe në përpjekjet artizanale, me një prani të kufizuar 
në shërbime profesionale siç janë drejtësia dhe kontabiliteti. Numri i grave si 
punëdhënëse është në mënyrë tronditëse i ulët me 22.5% dhe nga kjo përqind-
je, të gjitha gratë punëdhënëse janë pronare ose drejtojnë ndërmarrje me 1 
deri në 10 të punësuar. Duke marrë parasysh këtë numër të kufizuar të grave 
sipërmarrëse, Raporti u përpoq të kuptonte pengesat e hyrjes për gratë sipër-
marrëse. Bazuar në të anketuarit, mjetet financiare dhe mbështetja e familjes 
janë përcaktuesit mbizotërues nëse gruaja është tashmë pronare e biznesit. 
Por këto dy aspekte, siç tregon Raporti, janë të kufizuara për shumicën dërr-
muese të grave. Pengesat e hyrjes në biznes janë të shumta dhe të natyrës së 
ndryshme. Së pari, gratë në biznes përballen me pengesa institucionale dhe 
politike, posaçërisht një shkallë e konsiderueshme mosbesimi në proces dhe 
institucionet shtetërore, mungesa e informacionit në lidhje me fondet në dis-
pozicion, diskriminimi në bazë të gjinisë dhe/ose etnisë. Së dyti, të anketuarit 
theksuan pengesat shoqërore, veçanërisht dallimet me të cilat përballen gratë 
në përgjegjësitë e kujdesit, mungesa e mbështetjes familjare dhe pikëpamjet 
patriarkale në lidhje me rolet e grave. Sidomos dy pengesat e fundit u rapor-
tuan të luanin një rol të dukshëm pse gratë nuk ndjekin sipërmarrësinë. Së 
treti, pengesat financiare i ndalojnë gratë të fillojnë biznesin e tyre. Jo thjesht 
mungesa e mbështetjes është problem, por fillimi i biznesit në atë që percep-
tohet nga shumë njerëz si mjedis i padrejtë i konkurrencës për shkak të fa-
vorizimit të bazuar në përkatësinë e partive politike është një parandalues i 
rëndësishëm.

Në ndryshim nga pikëpamja aktuale mbizotëruese, të dhënat e nxjerra në këtë 
raport të politikës tregojnë se motivimi i brendshëm, vetëbesimi dhe njohuritë 
e biznesit janë larg të pa perceptuara si pengesë për gratë sipërmarrëse. 
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Inkurajimi i grave në biznes mund të përqendrohet në nivelin mikro dhe mak-
ro. Në nivelin mikro, mentorimi shihet si zgjidhja më e favorshme për rritjen 
e numrit të grave sipërmarrëse, veçanërisht për shkak të mungesës së siste-
meve të tjera të mbështetjes, siç është edukimi familjar ose profesional. Në një 
nivel makro, janë të dëshiruara tre lloje të reformave. Së pari, reformat insti-
tucionale, veçanërisht rritja e transparencës, qasja e barabartë në programet 
e financuara nga qeveria dhe krijimi i një procesi të drejtpërdrejtë të aplikim

Përkundër ekzistencës së mbështetjes financiare qeveritare, për shembull nga 
Ministria e Ekonomisë, në formën e subvencioneve për ndërmarrjet në pronë-
si të grave (mbi 50%) dhe të menaxhuara nga gratë, përmes bashkëfinancimit 
50%, shumica e të anketuarve nuk janë në dijeni për fondet dhe iniciativat 
qeveritare për gratë sipërmarrëse, dhe shumica dërrmuese e të anketuarve 
kurrë nuk kanë përdorur ndihmë financiare qeveritare për sipërmarrjen. In-
formacioni publik, lehtësisht i arritshëm dhe gjithëpërfshirës ende mungon 
dhe përqendrimi i burimeve të informacionit në kryeqytetin Shkup e bën më 
të vështirë për një shpërndarje më të gjerë të informacionit rreth fondeve në 
dispozicion. Në mënyrë thelbësore, mosbesimi në institucionet shtetërore dhe 
në procesin e përzgjedhjes është një çështje urgjente që duhet të adresohet. 
Reformat e politikave do të vazhdojnë të jenë të shkurtra nëse ato nuk marrin 
parasysh sfidat e ndryshme që përjetojnë gratë me etni të ndryshme, statusin 
socio-ekonomik, moshën, aftësinë trupore dhe përvojën e vendndodhjes (ru-
rale/urbane).

Mbështetja qeveritare 

Inkurajimi i grave sipërmarrëse 

Fokusi në trajnime për vetëbesimin e grave dhe strategji të tjera të ngjashme në 
periudhën afatshkurtër do të jetë më i dështuar se rezultatet e tyre të pritshme 
dhe në planin afatgjatë mund të çojë në stigmatizim më të lartë të aftësive të 
biznesit të grave nëse nuk miratohet një metodë më e bazuar në faktorë për të 
ndryshuar dhe për të reformuar jo gratë, por më tepër ekosistemin e biznesit 
të detyruar në të cilin supozohet të veprojnë. Fokusi në trajnime për vetëbesi-
min e grave dhe strategji të tjera të ngjashme në periudhën afatshkurtër do 
të jetë më i dështuar se rezultatet e tyre të pritshme dhe në planin afatgjatë 
mund të çojë në stigmatizim më të lartë të aftësive të biznesit të grave nëse 
nuk miratohet një metodë më e bazuar në faktorë për të ndryshuar dhe për të 
reformuar jo gratë, por më tepër ekosistemin e biznesit të detyruar në të cilin 
supozohet të veprojnë. 
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it. Shembuj më specifik përfshijnë procedurat e lehtësuara në lidhje me Reg-
jistrin Qendror, Drejtorinë e të Ardhurave Publike, qasjen në kontabilizëm. 
Së dyti, ndryshimet shoqërore janë të nevojshme në lidhje me përgjegjësitë 
e kujdesit dhe stereotipet patriarkale të rolit dhe statusit të grave në shoqëri. 
Ndërsa ndryshimi i vlerave shoqërore është një përpjekje afatgjatë, rritja e 
dukshmërisë së grave sipërmarrëse aktuale mund të lehtësojë të kuptuarit 
dhe ndryshimin e pikëpamjeve. Së fundmi, dhe lidhur me këtë, mungesa e 
kushteve të përshtatshme dhe të mjaftueshme të kujdesit duhet të rregullohet 
për t’u siguruar që gratë mund të kushtojnë kohën dhe përpjekjet e tyre në 
sipërmarrjet e biznesit. Në mënyrë të veçantë, qasja dhe disponueshmëria e 
ambienteve për kujdesin ndaj fëmijëve, përfshirë orët e punës së kopshteve, 
programi dhe kujdesi për fëmijët në kopshte duhet të jenë një prioritet i lartë 
i politikës.

Ecja përpara: Rekomandime 

1. Burimet që mbështesin sipërmarrsinë e grave duhet të përqendrohen 
në ekosistemin e faktorëve politikë, financiarë dhe shoqërorë. Reformat e 
politikave duhet të jenë të shumëfishta në ndryshimin jo vetëm të mjedisit të 
biznesit por të kontekstit shoqëror dhe politik. Një plan veprimi duhet të bash-
kë-krijohet me të gjitha palët e interesuara, veçanërisht duke përfshirë zërat e 
grave të margjinalizuara. 
2. Nevojitet qasje ndër-sektoriale e politikave për t’i adresuar pengesat 
specifike dhe të ndryshme me të cilat përballen gra të ndryshme në Maqe-
doninë e Veriut në përpjekjet e tyre për të filluar biznes. Zgjidhjet e përshtat-
ura kërkohen më tepër nga një qasje e standardizuar, si urbane/rurale, etnike, 
moshë, fe, ndër të tjera, ndryshimet ende ndikojnë ndjeshëm në mënyrë të 
ndryshme në gratë dhe mundësitë e tyre. 
3. Duhet të rritet financimi i drejtpërdrejtë i grave sipërmarrëse.  Mungesa e 
burimeve financiare është pengesa e parë dhe kryesore për hyrjen e grave në 
biznes. Përpjekjet e financimit duhet të përqendrohen jo vetëm në gratë në zo-
nat urbane, por të sigurojnë sa më shumë të jetë e mundur financimin e grave 
në zonat rurale dhe të qyteteve të vogla. 
4. Fushatat publike janë të nevojshme për të lehtësuar ndërgjegjësimin e 
publikut për mundësitë e financimit. Më të përshtatshme do të ishin ngjarjet 
e vogla publike, shpesh diskutime të drejtuara nga gra të cilat ose kanë marrë
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fonde dhe/ose kanë filluar biznesin e tyre. Në zonat rurale, shkëmbimi i in-
formacionit është veçanërisht më efektiv në person sesa vetëm në internet, 
reklama lajmesh ose platforma të tjera mediatike.
5. Procedurat transparente dhe të lehtësuara të aplikimit për fondet qeveri-
tare janë përparësi dhe politikëbërësit duhet të marrin në konsideratë rolin 
që komunat mund të luajnë në shpërndarjen e informacionit. Zëvendësimi 
i procedurave të vështira dhe burokratike të aplikimit do të rrisë numrin e 
aplikantëve të mundshëm dhe të sigurojë një shpërndarje më të barabartë të 
fondeve. Autoritetet lokale mund t’ua lehtësojnë komuniteteve lokale dhe të 
ulin kostot e hyrjes për biznesin që nuk është themeluar në kryeqytet. 
6. Programet e mentorimit duhet të forcohen pasi gratë i konsiderojnë men-
torët të domosdoshëm, veçanërisht ato që nuk kanë ndonjë sistem tjetër 
mbështetës dhe/ose përballen me presione familjare. Ky është investimi më 
i shpejtë, më i arritshëm dhe me kosto të ulët në sigurimin e mbështetjes dhe 
stimulimin e rritjes së grave në biznes. 
7. Duhet të bëhen më shumë investime në mjediset e përkujdesjes. Numri 
i mjediseve për kujdesin ndaj fëmijëve duhet të rritet në të gjithë vendin dhe 
reformat duhet të përqendrohen gjithashtu në përmirësimin e programeve 
ekzistuese dhe orëve të punës.
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