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ВОВЕД

Од аспект на 
имплементаторите, 
клучните индикатори се 
поврзани со конкурентноста, 
иновативноста, 
технолошкиот 
развој, вештините, 
претприемништвото и 
пристапот до финансии.

Од аспект на корисниците на 
инструментите се оценува 
пристапот до пазари и до 
финансии.

А од аспект на националната 
економија клучните 
индикатори за успешност 
се бројот на новосоздадени 
претпријатија, бројот 
на нови вработувања и 
новосоздадената вредност.

МСП се приоритетен сектор во нашата земја со оглед на 
нивното влијание на економскиот пораст, креирањето 
нови работни места и подобар животен стандард. Поради 
тоа, неопходно е сите релевантни чинители активно да 
се вклучени во сите фази на креирање, имплементација 
и мерење на ефективноста на политиките, програмите, 
мерките и инструментите за поддршка на МСП. 
Дополнително, во постојните инструменти за поддршка 
на МСП не се јасно дефинирани индикаторите за 
оценување и мерење на успешноста на нивната 
испорака. Притоа, постои разлика во следењето на 
успешноста од аспект на националната економија во 
целост, од имплементаторите и од корисниците на 
инструментите.

Потребно да се интегрираат трите аспекти и поврзаните 
индикатори со цел постојано подобрување на 
инструментите и процесот на нивна испорака до 
крајните корисници. За овие прашањата на оценување 
и мерење на успешноста потребно е да се воспостави 
соработка меѓу јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор 
за усогласен пристап. Дополнително, потребно е да се 
изработи и модел што ќе ја пресретне оваа потреба за 
заедничко дејствување на сите релевантни чинители.

Целта на спроведеното истражување е да се придонесе кон зајакнувањето на 
капацитети за следење на политиките за конкурентност на МСП преку развивање и 
пилотирање модел за мерење на успешноста на мерките за поддршка. Истражувањето 
е реализирано со поддршка од ре-грантинг програмата на проектот „Јакнење на 
капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20“.
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ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

Методологијата на спроведеното истражување вклучу-
ваше:
1. Анализа на европски практики за поддршка на МСП.
2. Анализа на опфатот и ефективноста на програмите на 

државните институции за поддршка на МСП во земјата.
3. Анализа на податоци од пилотирањето на моделот за 

мерење на успешноста на поддршката на МСП.
4. Развој на препораки и предлог-мерки за унапредување 

на МСП поддршката.

Наодите од истражувањата се достапни во посебни 
експертски извештаи, а беа дискутирани и во рамките на 
четири работилници организирани во пилот-општините 
– Скопје, Штип, Куманово и Прилеп. Изработен е и 
прирачник за спроведување на моделот за мерење на 
успешноста на поддршката на МСП, документ што го 
презентира моделот изработен во рамките на проектот 
и треба да ги води институциите и другите чинители во 
процесот на негова имплементација.

Согласно моделот, се предлагаат препораки во однос на:
• Потребата од вклучување на граѓанските организации 

во планирањето и спроведувањето мерки за поддршка 
на МСП;

• Начинот на мобилизирање средства за зголемување 
на националниот/локалниот економски пораст и 
вработувањето преку поддршка на работењето на 
МСП;

• Формите на следење на успехот на политиките 
преку зголемена продажба на МСП, зголемена 
профитабилност, продуктивност и конкурентност;

• Можните партнерства за поголем опфат на МСП во 
регионалните и националните програми, како и 
поттикнување на извозот на МСП;

• Потребата од нови услуги за МСП за подобрување 
на индикаторите на националната или на локалната 
економија.

МОДЕЛОТ Е ЗБИР НА 
ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ НА 
УСПЕШНОСТА НА ОДРЕДЕНИ 
ПОЛИТИКИ, МЕРКИ И/
ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ПОДДРШКА НА МСП.

Индикаторите се следат на 
три нивоа:
(а) Ефекти за локалната 
економија (број на нови 
фирми и вработувања, 
новосоздадена вредност, 
општествен производ);
(б) Ефикасност на 
институциите за 
поддршка (број на услуги, 
распределени средства и 
опфатени корисници, време 
на одобрување, финансиски 
показатели);
(в) Релевантност за МСП 
(подобрување на одредени 
функции во фирмата, 
пристап до нови пазари 
и финансии, зголемена 
продажба, обезбедување на 
квалификуван кадар.

Важноста на МСП за ЕУ се 
огледува во донесените 
стратешки документи, а 
особено во Актот за мали 
бизниси.

Пристапот во 
спроведувањето е одгоре 
надолу, поточно Европската 
комисија ги донесува 
политиките, програмите 
и инструментите и тие се 
спуштаат вертикално надолу 
до националните економии.

Постои јасна доследност 
помеѓу донесените 
инструменти и следење на 
резултатите од нивното 
спроведување.

Мерењето на успешноста 
на мерките е поддржано со 
податоци за ефективноста 
на трошоците, поточно 
колку евра потрошени пари 
носат дополнителен приход 
на МСП и заработувачка на 
граѓаните.
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Заклучоци од анализата на европските практики и инструменти за 
поддршка на МСП
• Секторот МСП има голема важност во остварување на стратешките цели на ЕУ за 

постигнување на побрз пораст и отворање на нови работни места.
• Политиките на ЕУ се следени со јасно конципирани програми за остварување на 

стратешките цели.
• Инструментите за поддршка се поделени на финансиски и нефинансиски и 

претставуваат надополнување на националните политики за зголемување на 
конкурентноста на ЕУ во однос на главните конкуренти во светот, т.е. САД, Канада, 
Австралија и Азија.

• Успешноста на мерките се следи годишно преку влијанието што го имаат на 
создавање нови претпријатија, нова додадена вредност и нови вработувања.

• Вклученоста на МСП и граѓанските организации се применува во фазата на 
утврдување на потребите за поддршка, планирање на политиките и инструментите, 
како и во мерење на задоволството од испорачаната поддршка.

• Имплементаторите на политиките и програмите имаат обврска да ја зголемуваат 
ефикасноста и ефективноста на мерките во однос на стратешките цели на ЕУ 28 и 
во однос на интересот и потребата на МСП да ги користат понудените инструменти.

Заклучоци од анализата на националните програми за МСП
• Политиките за МСП не се следени со јасно конципирани програми за остварување на 

стратешките цели. Пристапот во спроведувањето е недефиниран (хоризонтален или 
вертикален) и не е сосема јасно кој е одговорен за политиките, а кој за програмите 
и инструментите (за илустрација, Министерството за економија носи политики, а 
истовремено реализира и мерки).

• Во дефинирање на инструментите на годишно ниво нема јасна обврска за 
координирање со граѓанските здруженија и организации, а не е јасна и нивната 
улога во трите основни фази на креирање на инструментите: дизајн и програмирање; 
спроведување; и следење на успешноста на програмите.

• Успешноста на мерките се следи годишно на ниво на министерства и агенции, но 
без јавен пристап до извештаите. Затоа, тешко е да се согледа дали постои мерење 
на успешноста на инструментите и, доколку постои, кој е начинот на оценување на 
мерките.

• Мерењето на успешноста на мерките не е поддржано со податоци за ефективноста 
на трошоците, поточно со колку евра потрошени пари за раководење со програмите 
колку евра дополнителен приход и вработувања се генерираат кај МСП.
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Заклучоци од пилотирањето во Штип, Прилеп, Куманово и Скопје
• Постои недостаток на релевантна информација со која може да се потврди 

успешноста на некоја стратегија, мерка, политика или активност поттикната од 
страна на институциите што промовираат поддршка на МСП.

• Не се консултираат доволно ниту МСП, ниту, пак, влијателни граѓански организации 
во постапките и методологијата при изработка на стратешки документи на локално 
ниво.

• Премногу мал број на граѓански организации учествуваат во испорака на програмата 
за конкурентност, како и на другите стратешки програми, мерки или акциски 
планови.

• Нема модел, ниту начин, ниту, пак, некако во последниве повеќе од десет години се 
мерат успешноста и ефикасноста на програмите, мерките или акциските планови на 
локално ниво и не се мери успешноста на секторот на МСП на локално ниво.

Програмата за конкурентност, 
иновации и претприемништво 

(Министерство за економија)

Програмата за претприемништво, 
конкурентност и иновативност на 
МСП (Агенцијата за поддршка на 

претприемништвото)

(а) Распоред на 
средства 

• Вкупно 386.829 евра (2017) и 624.228 
евра (2018); 65% од средствата 
за директна поддршка на МСП, а 
другите за индиректна поддршка;

• Околу 200 МСП вклучени во 
програмата годишно, 0,36% од 
вкупниот број на МСП;

• Не постојат податоци за поддршка 
според секторите и според региони.

• Вкупно 65.000 евра секоја година; 
31% од средствата се однесуваат 
на директна поддршка на МСП, а 
другите за индиректна поддршка;

• Околу 40 МСП вклучени во 
програмата годишно;

• Не постојат податоци за поддршка 
според секторите и според региони.

(б) Влијание на 
програмата

• Не постојат анализи и евалуации 
за влијанието на вработувањето, 
порастот, конкурентноста и 
иновациите;

• Во наодите на Ревизорскиот 
извештај од 2014 година препорака е 
да се следат податоците за учеството 
на МСП во БДП, додадената вредност 
и вработувањата како резултат на 
владините мерки;

• Не постојат ни анкети со МСП за 
нивното задоволство од користените 
мерки за поддршка.

• Не постојат анализи и евалуации 
за влијанието на вработувањето, 
порастот, конкурентноста и 
иновациите;

• Во наодите на Ревизорскиот 
извештај од 2014 година препорака е 
да се следат податоците за учеството 
на МСП во БДП, додадената вредност 
и вработувањата како резултат на 
владините мерки;

• Постои анкета со МСП за нивното 
задоволство од користените мерки 
за поддршка, чијшто извештај не е 
јавно достапен.

(в) Оцена на 
постигнатите 
резултати

Не е презентирана оцена на постигнатите резултати во однос на: релевантност, 
ефективност, ефикасност и кохерентност на програмата. Просечно време за 
одобрување на средствата е околу шест месеци. Нема податоци за оцена на 
трошочната ефективност.

(г) Анализа на 
ефективноста 
на трошоците 
за раководење 
на програмата

Трошоците за раководење на програмите се водат во рамките на буџетот на 
министерствата, па не е возможно да се анализира ефикасност на трошоците за 
раководење на програмите.
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Препораки за националните политики
1. Поддршката на МСП треба да оди одгоре надолу, со јасно операционализирање 

преку програми што вертикално би се спроведувале до ниво на општините.
2. Следењето на успешноста треба да биде периодична, најмалку еднаш годишно, преку 

транспаренти извештаи, што би ги идентификувале влијанијата врз стратешките 
економски цели на земјата (пораст на БДП, вработувањата и конкурентноста) и 
постигнатите резултати кај МСП-корисниците на поддршката во поглед на зголемена 
продажба, пристап до финансии и пазари.

3. Вклученоста на МСП и граѓанските организации е потребно во следните подрачја: 
утврдување на потребите за пораст, планирање на мерките за поддршка, лобирање 
за ефикасна администрација и оцена на успешноста на понудените мерки за МСП.

4. Политиките за МСП потребно е да се надградат со јасна обврска за транспарентност 
на трите клучните фази: дизајн и програмирање, спроведување и следење на 
програмите.

5. Мерењето на успешноста на мерките треба да се поддржи со податоци за ефективноста 
на трошоците, поточно со колку евра потрошени пари за раководење со програмите 
колку евра дополнителен приход и вработувања се генерираат кај МСП.

Препораки за локалните политики
1. Вклучување на МСП и граѓанските организации во планирање и спроведување мерки 

за поддршка на МСП (општински услуги, информации, форми на комуникација и сл.).
2. Мобилизирање средства за зголемување на локалниот економски пораст и 

вработувањето преку поддршка на работењето на МСП, особено пристап кон 
фондовите на ЕУ.

3. Следење на успехот на локалните политики мерење на зголемена продажба на МСП, 
зголемена профитабилност, продуктивност и конкурентност.

4. Креирање нови услуги за поддршка на МСП со цел подобрување на индикаторите на 
локалната економија.

Вклученост на МСП и 
граѓанските организации

Претежно се вклучени во планирањето, но не и во следењето на 
спроведувањето на мерките за поддршка.

Вкупен износ на 
мобилизирани средства 
(буџет, програми и донатори)

Не постои соодветен извештај или регистар каде што тие се 
евидентираат.

Број на граѓански организации 
што испорачуваат 
услуги за МСП

Не постојат веродостојни информации за бројот на граѓански 
организации што испорачуваат услуги за МСП.

Оцена на задоволството на 
МСП во однос на: постапката 
и релевантноста на 
поддршката

МСП имаат сериозни, објективни забелешки во однос на 
пристапноста до информации за поддршката од локалната 
самоуправа, како и за начините за нејзино обезбедување.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА
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MEРЕЊЕ НА 
УСПЕШНОСТА 
НА ПОЛИТИКИТЕ 
И ИНСТРУМЕНТИТЕ 
ЗА ПОДДРШКА 
НА МАЛИТЕ 
И СРЕДНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 
(МСП)


