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МСП се од огромно значење за секоја економија. Тие 
се движечка сила и ангажираат голем број вработени, 
со потенцијал да растат и да стануваат сѐ позначајни. 
Нивниот пристап до финансии е потежок во однос на 
големите претпријатија, не само поради вкоренетите 
несовршености на финансискиот пазар туку, од 
неодамна, и поради глобалната финансиска криза. 
Во пејзажот на МСП во Европа се среќаваат различни 
правно-организациски форми и модели на финансирање. 
Најчесто користен традиционален инструмент за 
финансирање на МСП, секако, е финансирањето преку 
кредит.

ВОВЕД

Во нашата држава пристапот 
на МСП до финансиски 
средства е мошне 
ограничен, а истовремено 
нотиран од Европската 
комисија како сериозна 
пречка во спроведувањето 
на нашата индустриската 
политика. 

Проблемот е повеќеслоен, 
како кај давателите, така 
и кај корисниците на 
финансиски инструменти.

Извор на финансирање на 
МСП во Европа

Користени во 
последните 6 месеци

Не ги користеле во 
последните 6 месеци, 

но имаат искуство
Не се користеле

Задржана добивка или 
продажба на средства 16,0% 10,0% 74,0%

Грантови или 
субвенционирани кредити 6,0% 31,0% 63,0%

Дозволено пречекорување/
рамковен кредит 36,2% 19,0% 44,8%

Банкарски кредити 19,5% 56,0% 24,5%

Трговски кредити 16,8% 17,2% 66,0%

Други кредити 4,5% 12,0% 83,5%

Лизинг 21,4% 25,6% 53,0%

Факторинг 4,0% 2,0% 94,0%

Еквити-инвестиции 1,0% 9,0% 90,0%

Должнички хартии од 
вредност 0,2% 1,8% 98,0%

Други извори 0,2% 3,5% 96,3%

Други алтернативни инструменти за финансирање во домашното законодавство се 
договорот за факторинг, договорот за лизинг и во многу ограничен обем – бизнис-
ангелите. Последниве се поретко застапени во практиката и, повеќе или помалку, 
рудиментарно и/или нецелосно покриени со домашната законска регулатива. Во Европа 
се употребуваат и други алтернативни инструменти за финансирање на деловната 
активност на МСП, како што се должничките хартии од вредност (или секјуритизацијата), 
збирното (групното) финансирање (crowdfunding), еквити-инвестициите и сл. Сепак, 
со исклучок на групното финансирање и бизнис-ангелите, мала е веројатноста овие 
инструменти да станат атрактивни во домашната практика во брзо време.

Извор на податоци: SAFE Survey октомври 2017 – март 2018, Европска комисија и Европска централна банка.
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Целта на спроведеното истражување е да се придонесе кон подобрувањето на пристапот 
до финансии за МСП, односно поконкретно: 1) да се изготви правно-финансиска анализа 
и да се дадат предлог-решенија за законски измени/дополнувања во прописите; и 2) 
да се предложат конкретни апликативни решенија за искористување на финансиските 
инструменти. Истражувањето е реализирано со поддршка од ре-грантинг програмата 
на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот 
процес на Поглавје 20“.

Методологијата на спроведеното истражување се темели на два клучни пункта:
1. Анализа на правната и стратегиската рамка за пристап до финансирањето на МСП 

и на политиките на финансиските институции, нивното спроведување, како и 
компаративните искуства во оваа област;

2. Анализа на собраните емпириски податоци (обезбедени преку вонтеренско и 
теренско скенирање на состојбите кај различни чинители на подрачјето на десет 
општини).

Сите наоди од истражувањето заедно со препораките и заклучоците беа презентирани 
на трибината „Подобрување на можностите за финансирање на малите и средните 
претпријатија: предизвици и перспективи“ (29 јуни 2018 г.), на која се вклучија и 
претставници од банкарскиот сектор, Македонската банка за поддршка на развојот, 
Фондот за иновации и технолошки развој и Сојузот на стопански комори.

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

Кредитирањето е 
целосно покриено со 
законската регулатива и со 
многубројните подзаконски 
акти. Од другите финансиски 
инструменти најтипични се 
договорот за факторинг и 
договорот за лизинг.

Стратегиските документи 
посветуваат соодветно 
внимание на изворите на 
финансирање на МСП, но во 
нив отсуствуваат конкретни 
мерки за постигнување 
на реално користење на 
изворите во практиката.

Главни предизвици
• Правната регулатива за користење на финансиските 

инструменти се карактеризира со висока 
конзервативност и банкоцентричност.

• Недоволна експертиза, капацитет и искуство 
за подготовка на квалитетни кредитни барања за 
финансирање на тековни или инвестициски проекти – 
потреба од зајакнување на капацитетите на МСП.

• Конзервативниот пристап на банкарскиот сектор 
што се должи на (1) релативно повисокиот ризик за 
финансирање на овој тип проекти; (2) недоволно 
поткрепени инвестициски елаборати од страна 
на МСП, за кои е потребен поголем финансиско-
административен капацитет.
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ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ 
НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА

Потребно е да се 
стави акцент и на 
транспарентноста и начинот 
на договорно уредување на 
односите на давателите на 
алтернативни финансии и 
МСП како нивни корисници.

Кредитирањето на 
МСП го вршат банките, 
финансиските друштва 
и Македонската банка 
за поддршка на развојот 
(МБПР), што исто така врши 
дејност на кредитирање, 
вклучувајќи и одобрување 
кредити со субвенционирана 
каматна стапка за 
реализација на проекти или 
владини програми.

Централната банка ги 
следи на квартална основа 
кредитните услови за 
претпријатијата.

Поради перцепцијата за 
повисоката ризичност на 
кредитите наменети за МСП, 
тие се нудат со значително 
повисока премија за ризик 
(1-2 процентни поени над 
просечната активна каматна 
стапка за корпоративниот 
сектор) и построги услови за 
нивно обезбедување.

Доделувањето грантови 
и субвенционирањето на 
каматните стапки треба да 
бидат главните столбови 
на владината политика за 
подобрување на пристапот 
до финансирање на МСП, 
односно да се алоцираат 
повеќе буџетски средства за 
институциите спроведувачи 
на овие две мерки.

Осврт на правната регулатива 
и стратегиски документи
• Најчесто користено е кредитирањето, односно 

договорот за кредит како средство за финансирање 
на МСП. Другите финансиски инструменти се поретки 
во практиката и се повеќе или помалку покриени со 
законска регулатива. 

• Со оглед на пазарните несовршености и отежнатиот 
пристап до финансирање, институционалната 
поддршка е преточена во стратегиски документи 
што треба да ги зајакнат/надополнат изворите на 
финансирање на МСП.

• Препораките во Стратегијата за конкурентност со 
акционен план за 2016-2020 година се особено 
воопштени, без прецизни мерки за подобрување 
на состојбите во практиката. Стратегијата правилно 
идентификува дека постои недостаток на законска 
сигурност и транспарентност, што го ограничува 
развојниот потенцијал на факторингот.

• Во новодонесената Национална стратегија за мали 
и средни претпријатија (2018-2023) се зборува за 
поедноставување на постапките за основање и 
работење на финансиските институции што нудат 
алтернативни финансиски инструменти (факторинг, 
лизинг, еквити-фондови, итн.).

• Актуелните политики покажуваат дека постои одредена 
фокусираност на финансирањето на иновативните и 
брзорастечки МСП. Во Европската унија, на овој план, 
посебен акцент се става на „еквити-инвестициите“ или 
инвестициите во сопственички капитал. Во домашната 
практика, финансирањето се врши преку Фондот за 
иновации и технолошки развој, а во согласност со 
Законот за иновациската дејност.

Зајакнување на кредитната поддршка за МСП
• МСП се соочуваат со значително понеповолно ниво на 

кредитни услови во однос на големите претпријатија. 
Кога општите кредитни услови се подобруваат, тие се 
поповолни за големите претпријатија, а во периодите кога 
се влошуваат, кредитните услови се понеповолни за МСП.
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• Банкарскиот сектор останува убеден дека побарувачката за кредити е недоволно 
поткрепена со квалитетни инвестициски проекти и бизнис-планови од МСП. Овој 
пазарен неуспех треба да се коригира:
1. на краток рок преку субвенционирање на поквалитетна подготовка на бизнис-

плановите и инвестициските проекти (експертска проверка), и
2. на среден и на долг рок преку широки обуки за претприемништво и менаџмент.

• Предлозите за поголемо потпирање на надворешни извори за доделување грантови 
преку Фондот за иновации и технолошки развој и за субвенционирање на каматните 
стапки преку МБПР се сосема оправдани, имајќи предвид дека го намалуваат ризикот 
за финансиските институции од погрешна алокација на кредити кон поризичните 
МСП.

Воспоставување на конзистентен систем на регулација
Работата на финансиските друштва и друштвата-даватели на лизинг е оставена на 
Министерството за финансии. Ваквиот пристап се чини проблематичен и може да 
резултира со штети за МСП. Имајќи го предвид ова, нискиот степен на финансиска 
писменост во домашната практика, особено во насока на мал степен на транспарентност 
на договорните одредби, доведува до можни злоупотреби на МСП што не можат 
адекватно да се превенираат и/или санкционираат во неразвиен надзорен систем.

Потреба од понатамошен развој на системот на гарантни шеми
Клучна активност е ревитализирањето на постојната кредитно-гарантна шема во 
рамките на МБПР, поедноставувајќи ги нејзините процедури, во тесна соработка 
со приватните банки и со подобрување на дизајнот, структурата и условите на 
оваа шема. (Не)расположеноста на банките да нудат кредити/кредитни линии без 
соодветно обезбедување е веројатно „поука“ на банките од ризичните кредитни 
пласмани правени во минатото. Развојот на соодветни гарантни шеми би довел до 
зголемување на приватното финансирање, што е приоритет и во Европската унија, 
додека соодветните гарантни шеми би довеле до поголема расположеност на банките 
за одобрување кредити и кредитни линии на МСП.

Изречна и модерна регулација на факторингот
Регулацијата на договорот за факторинг во домашното 
право е послабо развиена. Законот за финансиските 
друштва содржи само општа дефиниција на факторингот. 
Надвор од ова, не постојат правила што се специфични 
за договорот за факторинг, односно за неговата посебна 
содржина, а во согласност со неговите посебни правни и 
економски белези. Оттаму, останува одговор да се бара 
во одредбите од Законот за облигациски односи, како 
општи, имајќи ја предвид штуроста и парцијалноста на 
решенијата содржани во посебните прописи.

ПРИ РЕГУЛАЦИЈАТА НА 
ДОГОВОРОТ ЗА ФАКТОРИНГ, 
НУЖНО БИ БИЛО ДА 
СЕ ЗЕМАТ ПРЕДВИД 
ПОЗИТИВНИТЕ ИСКУСТВА 
НА МЕЃУНАРОДНО ПОЛЕ, 
КАКО ШТО СЕ ОДРЕДБИТЕ 
ОД КОНВЕНЦИЈАТА 
НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
ИНСТИТУТ ЗА УНИФИКАЦИЈА 
НА ПРИВАТНОТО 
ПРАВО (UNIDROIT) 
ЗА МЕЃУНАРОДНИОТ 
ФАКТОРИНГ.
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Реформа на постојната регулација на лизингот
Законскиот текст е нетранспарентен поради неговите многубројни измени и 
дополнувања. Постојат и изразени нејасности во поглед на опфатот на т.н. оперативен 
лизинг, што различно се поима и во споредбената практика. Во оваа смисла, релевантен 
за МСП е т.н. финансиски лизинг, па реформите треба да се фокусираат во оваа насока. 
Законскиот текст не поседува соодветни заштитни механизми за корисниците на 
финансиски лизинг, особено во случаите на задоцнување со плаќање на надоместокот 
за лизинг.

Поттикнување платформи за збирно (групно) финансирање
Предлозите за воведување платформи за групно финансирање (crowdfunding) се 
солидна, но недоволно разработена, појдовна основа за зголемување на пристапот до 
финансирање на МСП.

Зајакнување на статистиките за МСП
Политиките за поддршка на МСП мораат да почиваат на многу подобри и подетални 
статистики преку кои ќе се следи развојот, демографијата и финансиските перформанси 
на МСП.
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