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ВОВЕД

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

МСП имаат недостаток 
на сопствени средства 
за обезбедување со 
кои би можеле да се 
квалификуваат за добивање 
на банкарски кредити. 
Заради лимитираните 
средства со кои располагаат, 
ограничената големина на 
бизнисот и недоволната 
транспарентност, тие не 
можат да обезбедат ниту 
директно финансирање 
преку пазарите на капитал.

Фондовите на ЕУ нудат 
различни поддршки на МСП, 
но оние претпријатија што 
имаат ограничени сопствени 
средства, искуство и знаење 
не можат ефикасно да 
ги користат понудените 
можности.

Малите и средните претпријатија (МСП) имаат значително 
влијание врз намалување на невработеноста и значајно 
учество во порастот на домашниот бруто-производ. Еден 
од главните предизвици за МСП останува недостатокот 
на финансиски средства во почетната фаза на основање, 
но уште повеќе за поддршка на пораст во текот на 
понатамошното работење.

Нашата земја е меѓу последните земји во регионот по 
искористеност на средствата од европските фондови, 
односно по предлагање проекти со кои ќе може да 
користи пари од фондовите и грантовите на Европската 
унија (ЕУ). Невладините организации, бизнисмените и 
институциите од државата, за разлика од другите земји-
кандидатки, не аплицираат со доволен број на јасни 
проекти за искористувањето на европските пари. Со 
унапредување на процесот на приклучување на земјата 
кон ЕУ ќе се зголемува износот и видот на средства од 
ЕУ што ќе бидат на располагање на МСП и затоа е важно 
комерцијалните банки да го унапредат капацитетот за 
поддршка на овие претпријатија за нивно ефикасно 
користење на понудените фондови.

Целта на спроведеното истражување е да се придонесе кон подобрувањето на бизнис-
окружувањето и олеснување на пристапот до финансиски инструменти за поддршка на 
МСП за поуспешно користење на средствата од програмите на ЕУ, односно поконкретно: 
1) да се придонесе кон дизајнирањето на нови банкарски пакети за поддршка на 
проектното финансирање; 2) да се обезбедат инпути за креирање на програмските 
документи за пилотирање на ЕУ-пулт за поддршка на проекти за МСП; како и 3) да се 
обезбедат препораки до сите надлежни институции. 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 ги вклучи следните чекори:
1. Анализа на степенот на значење и важност на МСП за домашната економија 

преку деск-истражување на релевантни документи на националните и европските 
институции, како и на научни трудови од оваа област.

2. Анализа на состојбата на искористеноста на расположливите средства за МСП од  
ЕУ-фондовите и анализа на состојбата со финансирање на МСП воопшто.



ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЕМНИШТВА СКОПЈЕ – РЕЦС4

3. Анализа на моделите на финансирање на МСП 
при нивно користење на ЕУ-фондовите од страна 
на комерцијалните банки во: Бугарија, Романија, 
Словенија, Хрватска и Унгарија. Направена е анализа 
на понудите за проектно финансирање на банките 
и во нашата земја и во Косово, Албанија, Босна и 
Херцеговина и Црна Гора.

4. Анкета на петнаесетте македонски банки за утврдување 
на нивниот став во однос на воведување нови 
продукти за финансирање на процесот на добивање 
и спроведување проекти на МСП од ЕУ-фондовите. На 
прашалникот беа добиени одговори од осум банки.

5. Интересот на давателите на услуги на МСП беше 
испитан преку прашалник доставен до сите девет 
регионални центри за поддршка и развој на мали и 
средни претприемништва.

6. Анализа на податоците добиени од анкетите и 
подготовка на извештај од истражувањето каде што се 
достапни сите наоди.

Банкарското кредитирање е најчест извор на надворешно финансирање за многу 
МСП, кои се многу зависни од традиционален долг, за да ги обезбедат потребите на 
основаното претпријатие, потребите за готовина и за инвестирање. МСП се соочени 
со повисоки каматни стапки заради недостаток на имот што можат да го понудат за 
обезбедување на кредитите.

РЕЛАТИВНО СИРОМАШНАТА 
СТРУКТУРА НА 
МАКЕДОНСКИОТ 
ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 
НЕ ОДИ ВО ПРИЛОГ 
НА ПОТРЕБАТА ОД 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
РАБОТЕЊЕТО НА МСП. 
ВО ТАКВО ОКРУЖУВАЊЕ 
ПОТТИКНУВАЊЕТО НА 
МСП ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА ОД 
ЕУ-ФОНДОВИТЕ Е ОД 
ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА 
ПОНАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ 
НА ОВОЈ СЕКТОР И НА 
НЕГОВИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ПОРАСТОТ НА ЕКОНОМИЈАТА.

ЕДНА ОД ПРИЧИНИТЕ ЗА 
СЛАБАТА ИСКОРИСТЕНОСТ 
НА СРЕДСТВАТА ОД 
ЕУ-ФОНДОВИТЕ Е 
НЕДОСТАТОКОТ НА 
СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 
НА МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЗА ДА 
МОЖАТ ДА ГИ ФИНАНСИРААТ 
АКТИВНОСТИТЕ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТОТ 
И ЗА ДРУГИ АКТИВНОСТИ ДО 
ДОБИВАЊЕ НА ПРИЛИВОТ 
НА СРЕДСТВА ОД ОВИЕ 
ФОНДОВИ.

Резултати
• МСП имаат голема улога во развојот на економијата 

заради нивно претежно учество во вкупниот број 
компании и учеството на бројот на лица што го 
вработуваат во вкупниот број на вработени лица.

• Ниско е нивото на искористеност на средствата од ЕУ-
фондовите што се на располагање на МСП во земјата.

• Пристапот на МСП до финансии е клучен проблем за 
обезбедување пораст на овој сектор.

• Банките од земјите од југоисточна Европа, нови членки 
на ЕУ, активно се вклучени во финансиска поддршка 
на МСП за подобра искористеност на ЕУ-фондовите.

• Банките во земјите од западниот Балкан најавуваат 
развој на проектното финансирање, но во практиката 
е слабо користено.

• Македонските банки немаат понуда на специјални производи за поддршка на МСП, 
нити за вклучување на финансирање проекти од ЕУ-фондови.

• Потенцијалните даватели на услуги на МСП се заинтересирани да се вклучат во 
партнерство со комерцијалните банки во процесот на финансиска поддршка на 
реализација на проектите од ЕУ-фондовите.
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Заклучоци од истражувањето
• МСП се ограничени со можности за финансирање, особено во фазата на пораст, кога 

тие обезбедуваат нови извори на средства претежно од банкарски извори.
• Земјата има особено развиен и ликвиден банкарски систем, но и покрај тоа 

македонските МСП не се доволно финансирани од домашните финансиски 
институции.

• Недостигаат мерки и програми за поголемо вклучување на банките во процесот на 
поддршка на бизнис-секторот со цел зголемување на степенот на искористеност на 
финансиската поддршка наменета за МСП и земјоделските стопанства.

• Потребно е проширување на продуктите на банките во делот на креирање на нови 
иновативни финансиски инструменти со кои ќе можат да ги следат фирмите во 
процесот на користење на средствата од европските фондови, како во фазите на 
меѓуфинансирање, така и за кофинансирање и надминување на еден од горливите 
проблеми за обезбедување на колатерал.

До македонската влада
• Да обезбеди поголема транспарентност и да ја елиминира преголемата бирократија 

од системот за одобрение на финансиски проекти;
• Да обезбеди финансирање за обука на консултанти за проекти од ЕУ-фондовите;
• Да ги регулира договорните односи помеѓу различните институции на централно и 

на локално ниво, помеѓу нив и консултантските фирми и корисниците на проектите;
• Да воспостави критериуми за консултантските фирми за подготвување физибилити 

студии со предвидување пенал во случај на неизвршување на преземените обврски 
(квалитет и рокови).

До Македонската банка за поддршка на развојот
• Да понуди производи за поттикнување на користењето на ЕУ-фондовите од страна 

на МСП. Преку оваа улога таа треба да ја олесни апсорпцијата на претпристапните 
фондови на ЕУ и посредно да придонесе за одржлив развој и урамнотежен стопански 
пораст.

• Ова може да го реализира преку:
1. Кредитна поддршка на проекти што се финансирани од ЕУ-фондовите во делот на 

прифатливи трошоци и на неприфатливи трошоци, а се составен дел на проектот;
2. Гарантна поддршка за враќање на аванс; и
3. Информативна улога и партнерство со клучните учесници.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА
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До банките:
• Да се вклучат активно во поддршка на порастот 

на апсорпцијата на ЕУ-фондовите преку директно 
вклучување во претфинансирање и кофинансирање, 
со што го забрзуваат и го зајакнуваат комплетирањето 
на почнатите проекти, но и на својот капацитет на 
експертиза во однос на менаџирање на проектите од 
европските фондови.

• Главната улога на банките за апсорпција на 
европските фондови би се реализирала преку: 
(а) потврда на банкабилност на потенцијалните 
корисници преку издавање писмо за намера, и (б) 
поддршка на избраните корисници со грантирање на 
авансите од проектот и одобрување кредити за пред 
и софинансирање; и обезбедување на дополнителни 
финансиски инструменти за поддршка на инвестициите 
(финансирање ДДВ, кредити за работен капитал, 
инструменти за управување со финансиски ризик).

Во сегашна констелација на 
функционирање на банките 
не може да се очекува 
нивна самоиницијатива 
за активна улога за 
подобро искористување на 
средствата од ЕУ-фондовите. 
За да станат банките 
активен чинител на успешна 
апсорпција на средствата 
од ЕУ-фондовите потребно е 
вклучување и поттикнување 
на овие активности од 
страна на институциите 
и организациите од 
финансискиот систем.

До институциите и организациите од македонскиот финансиски систем
Да им помогнат на банките за да се вклучат во успешна апсорпција на средствата од 
ЕУ-фондовите:
•	 Народната банка треба да ја приспособи регулативата за да обезбеди соодветно 

супервизорско покритие за реализација и подетална разработка во интерните акти 
на ваков вид на проектно финансирање од страна на банките.

•	 Министерството за финансии треба да организира работилници, семинари 
и обуки за зголемување на разбирањето на банките на можностите и користа од 
вклучување во поддршка на финансирање проекти од ЕУ-фондовите.

•	 Здружението на банки со воспоставување соработка со државни институции што 
се вклучени во создавање на поволна клима за подобро користење на средствата 
од ЕУ што се на располагање за МСП, со Европската комисија, со меѓународни 
организации што спроведуваат програми за подобрување на пристапот на МСП до 
финансии и со други чинители, може да организира едукативни и информативни 
настани за банкарите. Може да воспостави комуникација со банкарски здруженија од 
„новите земји-членки на ЕУ“ заради користење на нивното искуство во поттикнување 
на банките за вклучување во зголемување на апсорпцијата на европските средства. 
Обуките можат да бидат наменети и за консултанти и би требало да вклучуваат:
1. Обука за ЕУ-фондовите со цел да се презентираат прашањата за пристап и 

имплементација проекти финансирани од ЕУ;
2. Обука за европските финансиски инструменти при банкарското вклучување во 

финансирање на МСП со цел да се идентификуваат специфичните услови и ризици 
што можат да произлезат при имплементација на проектите.
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•	 Академија за банкарство и информатичка технологија. Проектното 
финансирање е овозможено со постојната банкарска регулатива, но банките немаат 
искуство и практика со ваков вид кредитирање, поради што треба да се понуди 
соодветна едукација на банкарските кадри заради оспособување за кредитна 
поддршка на проекти за користење европски средства.

•	 Менаџерскиот кадар на банките треба да ја препознае користа од банкарското 
финансирање на ЕУ-проекти и да го вклучи како можност во своите стратешки 
планови преку:
1. Издвојување средства за оваа намена;
2. Реорганизација и реинженеринг на работењето;
3. Обука на кадар за проектно финансирање;
4. Обука на кадар за расположливите ЕУ-фондови, правилата и процедурите за 

нивно користење;
5. Воспоставување контакти со консултантски фирми за поддршка на реализација 

на проектите прифатени за финансирање од ЕУ-средствата.
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ИНОВАТИВНИ 
ФИНАНСИСКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 
ЗА ПОДОБРА 
ИСКОРИСТЕНОСТ 
НА ФОНДОВИТЕ ОД 
ЕВРОПСКАТА УНИЈА 


