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ВОВЕД

ПЛАТФОРМАТА ПОГЛАВЈЕ 
20 АКТИВНО РАБОТИ НА 
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ 
ЗА КРЕИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ 
ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗИРА 
ОБУКИ, ВЕБИНАРИ, 
ЕКСПЕРТСКИ СРЕДБИ, 
ФОРУМИ, СПРОВЕДУВА 
ИСТРАЖУВАЊА И ДРУГИ 
РЕЛЕВАНТНИ АКТИВНОСТИ.

Процесот на пристапување кон Европската унија (ЕУ) вклучува усвојување на 
воспоставеното право на ЕУ и подготовки за соодветна имплементација и спроведување 
на судските, административните, економските и другите реформи што се неопходни за 
земјата да ги исполни условите за приклучување кон Унијата. Наведените препораки 
и задолженија што земјите-кандидати за влез во ЕУ мораат да ги имплементираат се 
поделени во 33 поглавја и секое од нив претставува појдовна основа за пристапните 
преговори, односно кореспондира со одредена област. Земјите-кандидати се обврзани 
да ги приспособат своите административни и институционални инфраструктури и да 
го усогласат своето национално законодавство со законодавството на ЕУ во сите овие 
области.

Едно од преговарачките поглавја е и Поглавјето 20: Претпријатија и индустриска 
политика, што има цел да придонесе кон развојот на конкурентноста и секторот 
на малите и средните претпријатија (МСП), и тоа преку следните три области: (1) 
принципи на претпријатија и индустриска политика; (2) инструменти на претпријатија 
и индустриска политика; и 3) секторски политики. Од година во година нашата земја 
бележи напредок во подобрувањето на целокупниот деловен амбиент за МСП преку 
поедноставување на одредени административни постапки, финансиска поддршка, 
законодавно усогласување и слично, а сепак во периодот што следува треба да се 
обезбедат дополнителни напори и средства, како и да се подигнат капацитетите на 
различните чинители во процесот на едно повисоко ниво доколку како цел се има 
целокупното деловно опкружување што владее во развиените земји на ЕУ. Во таа 
насока се реализира и проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за 
поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)“, а кој цели да 
постигне координација помеѓу граѓанските организации во реформскиот процес 
на Поглавје 20, зајакнување на капацитетите за креирање политики, вмрежување и 
мониторирање на политиките за Поглавје 20, подобрување на трансферот на знаење 
помеѓу граѓанските организации и другите релевантни чинители, како и да се подигне 
свеста за значењето на Поглавјето 20 за целокупниот напредок на земјата кон ЕУ.

Во рамките на проектот креирана е платформата 
Поглавје 20 составена од 49 членки, активни актери во 
граѓанскиот сектор, креатори на политики и релевантни 
институции што дејствуваат во областите на ова 
преговарачко поглавје. Платформата ќе придонесе кон 
активно вклучување во реформскиот процес на Поглавје 
20 преку многубројни активности, креирање на ресурсен 
центар со релевантни материјали за следењето на 
реформските приоритети на поглавјето, јавно достапни 
ресурси, преку кои ќе се поддржи трансферот на знаење 
и координација на граѓанските организации и другите 
чинители на национално ниво.



ФОНДАЦИЈА ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ СЕРВИС ЗА МЛАДИ – ПСМ4

Во овој документ се претставени заклучоците и препораките на една од експертските 
работилници на платформата Поглавје 20, а во однос на моменталните состојби, 
предизвиците и можностите за унапредување на пристапот до финансии за малите и 
средните претпријатија.

Првата национална платформа за претпријатија и индустриска политика Поглавје 20 во 
рамките на своите годишни активности за 2018 година организираше три експертски 
работилници со цел дискусија, координирано дејствување и проследување препораки 
до релевантните чинители во државата за унапредување на различните области од 
преговарачкото поглавје.

Експертската работилница, насловена како „Пристап до финансии за малите и средните 
претпријатија“, овозможи преглед и дискусија за моменталните состојби, предизвиците 
и препораките за унапредување на можностите и пристапот до финансии за малите и 
средните претпријатија. Се дискутираше на издвоени теми, како националните извори 
на финансирање (формален и неформален ризичен капитал и банкарски продукти), 
европските програми за финансирање на МСП и развој на нови производи и услуги за 
поддршка на пристапот до финансии.

На работилницата учествуваа 37 експерти од граѓанскиот сектор, бизнис-секторот 
и од релевантни институции за ова преговарачко поглавје – Кабинетот на заменик-
претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со 
економските ресори, Министерството за економија, Министерството за образование и 
наука и Министерство за труд и социјална политика.

ПРИСТАП И ЗАКЛУЧОЦИ

Заклучоци за националните извори за 
финансирање – банкарски продукти и 
алтернативни извори (бизнис-ангели, 
ризичен капитал и акцелераторски програми)
• Банките не препознаваат потреба за воведување на 

нови банкарски продукти за МСП, односно сметаат 
дека со понудата на продукти потребите на МСП се 
задоволени.

• Предизвик е планирањето на бизнисите, односно 
креирање на бизнис-план за аплицирање во банките.

• Банките немаат соодветни решенија за микрокомпа-
ниите, како што се, на пример, најголемиот број жени-
претприемачи, а за кои како најсоодветен извор на 
финансирање се јавува микрофинансирањето.

Банките заклучуваат дека 
95% од нивното портфолио 
е со фокус на малите и 
средните претпријатија. 
Сепак, потребна е промена 
на нивниот пристап кон 
поинвеститорски начин 
на размислување, слично 
како кај инвестициските 
фондови.

Микрофинансиските 
организации во земјата до 
сега имаат инвестирано 
350 милиони евра во 72.000 
корисници. Просечните 
кредити изнесуваат од 200 
до 5.000 евра.
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• Проблемот за микрофинансиските организации, пак, 
е што нивните трошоци и ризици се исти како и на 
банките, а микрофинансирањето е поскапо. Оттука се 
јавува потреба за закон за микрофинансирање, затоа 
што законот за банки на долг рок не ги задоволува 
потребите на овие организации.

• Потребно е едукација и менторство што ќе биде 
во насока на градење капацитети и поддршка на 
претприемачите во делот на финансии.

• Потребно е да се регулира со закон што е точно стартап 
и како ќе работи тој, со цел да може да се подобри 
пристапот до финансии за овие компании.

• Предизвик е бројот на стартапи во кои акцелераторите 
би биле заинтересирани да аплицираат, мал број од 
овие компании се подготвени за инвестиција.

• Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) треба 
да го зголеми обемот на својата работа, бидејќи досега 
покажува одлични резултати за поддршка на МСП.

• Предизвик е да се најдат добри стартапи, како и добри 
бизнис-ангели.

• Во земјата не постои законска регулатива за бизнис-
ангели, но постои начин легално да се инвестира. 
Доколку се донесе закон за бизнис-ангели, тој би 
требало да даде можност инвеститорот да инвестира 
во четири-пет компании одеднаш, односно да не го 
лимитира неговото право за инвестирање во нова 
компанија доколку не успее првата.

• Рано е да се зборува за инвестиции во социјалното 
претприемништво (СП), бидејќи тие СП што постојат 
се повеќе фокусирани кон социјалниот аспект отколку 
кон претприемачкиот.

Заклучоци за европските програми 
за финансирање на МСП
• Во „Хоризонт 2020“, на национално ниво имаме 

52 успешни учества како партнери во проекти, а 
остварена добивка од околу само осум милиони 
евра. Ова се должи на неколку фактори, од кои би ги 
издвоиле ниските персонални трошоци и недоволната 
вклученост на бизнис-секторот.

• За МСП особен предизвик е подготовката на предлог-
проекти за европските програми, процес што не е 
едноставен и побарува дополнителна едукација.

Екосистемот на стартапи во 
земјата сè уште е во рана 
фаза, потребно е време и 
зрелост, па потоа да почне 
да се размислува за законска 
регулатива за бизнис-
ангели.

Во моментот се креира фонд 
за социјални иновации/
претпријатија, што на 
почетокот ќе функционира 
во форма на грантови.

Новокреираните 
акцелератори со поддршка 
на ФИТР имаат фонд од над 
500.000 евра за инвестирање 
во стартапи.

Програмата „Хоризонт 2020“ 
е најголемата рамковна 
програма за истражување 
и иновации на Европската 
унија (ЕУ). Буџетот на 
програмата е 80 милијарди 
евра, за период од седум 
години, а од 2020 година 
следува новата програма со 
буџет од сто милијарди евра.

Статистиката покажува 
дека најуспешна земја во 
процентот на добиени 
наспроти пријавени проекти 
е Исланд, со 12% успех.
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• Недостига промоција на програмата од страна на 
Министерството за образование и наука, што се 
соочува со недоволен административен и финансиски 
капацитет (само две лица задолжени за програмата, 
без буџет за промоција).

• Промоцијата на европските програми за МСП главно се 
прави преку инструментот на Поглавје 20 – Enterprise 
Europe Network во Македонија (ЕЕН-М) и неговата 
директна работа со македонските компании и другите 
чинители (универзитети, научно-истражувачки центри 
и сл.).

• Банките се запознаени со различните европските 
програми и дел од нив се вклучени во пласирањето 
на финансиските инструменти достапни во рамките на 
овие програми и се задоволни од нивната реализација.

Заклучоци за развој на нови производи и 
услуги за поддршка на пристапот до 
финансии за МСП
• Компаниите што добиле европски проект не се 

моќни да ги обезбедат 30 до 50% од трошоците како 
претфинансирање без помош на кредитирање од 
банките.

• Потребно е да се креира специјална поддршка/
програма од банките за фирми што веќе обезбедиле 
средства од ЕУ и каде што гарант за кредитот ќе 
биде договорот со ЕУ (воведување на т.н. проектно 
финансирање).

Последните десет години 
во земјата науката 
и истражувањата 
континуирано паѓаат. 
Вложувањето во 
истражувања во земјата е 
0,5%, а истражувања во МСП 
од 0,1 до 0,2% од БДП.

Во рамките на проектот 
Поглавје 20 беше поддржан 
потпроект фокусиран 
на предизвиците за 
претфинансирање на 
фирмите и креирање на 
нови финансиски пакети за 
поддршка на фирмите што 
веќе обезбедиле средства од 
фондовите на ЕУ.

За поддршка на проектот 
направени се консултации 
со банките и коморите, а 
дадена е и поддршка од 
Делегацијата на ЕУ.

• Потребно е банките да се вклучат во процесот на подготовка на проектите кога 
фирмите ги подготвуваат апликациите за ЕУ-програмите, со цел тие да одговараат и 
на програмите за идно кредитирање во банките.

• Се предлага и поддршка преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото (АПП) 
со проектен ваучер. Наспроти редовниот ваучер и иновативен ваучер да постои 
и проектен ваучер што за фирмите ќе обезбеди обука за подготовка на европски 
проекти.

• Системот на функционирање на ваучерската шема подразбира и обука и усовршување 
на голем број консултанти и експерти кои би биле поддршка за фирмите со нивна 
специјализација.
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Препораки за подобрување на националните капацитети за олеснување 
на пристапот до финансии
• Да се унапреди регулаторната рамка за финансирање на МСП, преку креирање 

закон за микрофинансиските организации, а на подолг рок да може да се донесе и 
законска регулатива за инвестирање преку бизнис-ангели.

• Да се подобри менторството во насока на обучување на претприемачите за 
финансиска писменост, како и пишување бизнис-планови за аплицирање во банките.

• Покрај воведувањето на нови финансиски инструменти, да се работи на едукација 
на компаниите на полето на финансирање и да се стимулира нивниот истражувачки 
капацитет.

• Да се подобрат поддршката и финансиите за истражувачка работа на национално 
ниво.

• Да се зголемат обемот и поддршката на Фондот за иновации и технолошки развој 
во развој на компаниите.

• Да се регулира што е точно стартап и како работи овој тип на компанија, да се 
обучуваат и да се менторираат стартапите да размислуваат во насока на излез на 
странски пазари (интернационализација).

Препораки за подобро искористување на европските програми за 
финансирање на МСП
• Да се подобрат едукацијата и поддршката на компаниите при подготовка на предлог-

апликации за европските програми.
• Да се предвиди буџет за програмски активности на Министерството за образование 

и наука за промоција на европските програми за финансирање на МСП.
• Да се вклучат Владата и/или финансискиот сектор во поддршката за финансирање на 

компаниите што добиле европски проекти, преку издавање на банкарски гаранции 
како доверители.

Препораки за развој на нови производи и услуги за поддршка на пристапот 
до финансии за МСП
• Да се креира специјална програма (финансиски пакети) од банките за компаниите 

што веќе обезбедиле проекти финансирани од ЕУ и други меѓународни институции.
• Банките да се вклучат во процесот на подготовка на проектите кога компаниите ги 

подготвуваат апликациите за ЕУ-програмите.
• Во состав на АППРМ да се креира проектен ваучер што за фирмите ќе обезбеди 

поддршка за подготовка на европски проекти, како и дополнителна специјализација 
на експертите за пишување проекти.

ПРЕПОРАКИ ЗА КРЕАТОРИТЕ НА ЈАВНАТА ПОЛИТИКА
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ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРИСТАПОТ 
ДО ФИНАНСИИ ЗА 
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА – 
НАЦИОНАЛНИ И 
ЕВРОПСКИ ПРОГРАМИ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
И ПРЕПОРАКИ ЗА 
РАЗВОЈ НА НОВИ 
МЕРКИ И УСЛУГИ 
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА 
ПРИСТАПОТ 
ДО ФИНАНСИИ


